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Dbeené-zastupiteľstvo-vo Vojanoeh -podl?.a §. 1-l~- 3 písm:-ftzák SNR. č. 

36911:-990- Zb-.. o obecnDm zriadení v znení ·fteslmrších zmien: a doplnkDv 
~á-va tent-o 

-QRGANlZ.A.Č N Ý 
POR IAD-.Q.K 

<JBECNÉRfrÚR.ADU. VtrVfrJANOc;H 

l-. Brgani?aený poriadok <>becnéh0- tiradu- vo Vojanoch je- .zá.lcl.aclnoo 
.or_ga.nizaeoou právn.ou-noonou--.obecného- úradu a ~záv-äzný pre- všet.ký<;h 
pr-acovníkov-pracujúcich -na--obeenom -úr-g.cle·. 

2. Organizačný -poriadok ~provuje- 'JtilÚtOm.tt ~anizácitt -:tlr:adtt;. ~jeho 
-organizačné-elen en i~ :pôsobnosť--a--vnútť)ft}ti-práv-omoc jedn otltvýeh-ú:tvarov_, 
zásady riadenia, zásady·m:ganizaenej štruktúry a tiež ich vzájerrmé-vzťah_y. 

}. Obeený.tlfad-je výk-onným--or_gánem:ebeenéOO-.z,astupiteFstva-a-staro~-. 
2. Obecný úr.ad-zabezp~e-v-súlade-s platn.ou-privnou.:tlpr:avoo~ 

Af odborné; <tdministr<ttivne- -a-«_ganizačné--veci -stlvisiace--s--:pinením-úloh 
obeen.élw-zastupiteľstv:a;.:-nfm-zria.denýclrôr-gánov a-starostu~ 

BI vypracúva písomné- vyhotovenia· :vš.etk·yclr rozhodnutí ·starostu -vydaný~ 

v-správnom-k-onaní, ·v .daňov.elfta:pop latlre\'OI!tk-onjl.DÍ 
€/ vykonáva· všeobecné- záviizné -na.riadenia- ·obce; -uznesenia· -ebeen~ho 
zastupiteFstva:ako aj rozhodnutia-starostu. 

3. Obecný-úrad najmä: 
.zabezpečuje písomntt .agend.tt všetlcyeh- :orgánov -obce; tj-. obeen~ho 

_zastupiteľstva, starosttl-:a-komisii :ohecnéh~zastu_piteľstva 
- .zabezpeeuje na požiadanie:-písomnli.agenclit'hla-vnéh.0 k-ontrcl-{}ra 

zabezpečuje odborné-podklady a iné-písemnosti--pre r-ok-ovanie-:obe-en~ho 
zasmpilel?Sjva 
zhromažd'uje podJcladový a ·pr-ávny-. materi-ál -pre vydávanie--r-ozhodnutí 
starostu-- a--vypracúva- písomné- r-ozhodnut:ia :stM{}stu l v 1:-ozsab.u· a pedl?a 
zák. SNR: -č. 511/199-2. Zb: ;0-'.spr.á.ve---:.dan.i:·a· poplatkov v. meni neskorši ch 
.zmien:-.a-OOplnkov .ak-ť)-.a_j:·zák~ -č.. 7-'J.J.l-967 Zb: :O--správnom k~~nil 
vykenáva- ·všeobecné- zá\t'äzné- nar-iadenia obce, uznesenia- -Dbecn~ho 

.zastupitel'stv3. a r-ozhodnutia--staľostu 



- zabezpečuje na požiadanie- poolancem obecného- ,zastupiteEst:va- pot::rebné 
podklady a -odborné- p<1moe · pfi- -plneni- tH~h- vyplýv<tjúcíeh z-platnej 
pr.ávnej ..úpravy. 

l. Vmítomtl- Of_ganizácitr obecného- úracl1t- určuje na- návrh -starost:u obeyné 
zastupitclZstvo. 

2. 0beený úrad- nie je pr.áwiclmu :OS(}hoo-1§- l- ods. l- zák SNR 369fl990-Zb. 
v-zn.ení-.zmien:a~.i 
Obeený-.tírad nemá .právnu subjektivitu. 

3-. Obeený-it:rad-má sídlo--v-<r Vojanoelte.d: 12. 

l. Financovanie-a hospodárenie-.obeenélm-úradu-tvor-í--súčasť ro~očttl- -obce -na 
ten-h.'torý I.:Qk. " 

Rozp<3Cet- :obee . musí· <)bsahovať samoot:atnú- pokňku -ohsahttiúett "tO~ 
objemu- mzďových pre>shiedkov .ako- aj roz-sali- finančných pr-ostri~-ov 
ur.čenýeh· na-nákup -technickýeh-pr-ostried}s:ov 

0bjem- mzdových prostriedkov -a- r-ozsah teclmich.--ých- prostriedk-ov 
~ potrebný.eh-w činnosť ·tir:adtrv·t-e>~h.'tor-om-r-oku·ur-čuje obecné-zastupitcl'sjvo 

~ spravidla-na-svojomprvom-zasadrmti v T--ciru. 

2. Obecné- zastupiterstvo- môže vo~ výnimoených a .{}{)statočne- ooSvodnen~ 
prípadoeh-.objem mzdových- pr-ostriedkov upraviť v priebehu- k'3lendárn~o 
roka, spravidla -na ..návr-h--star{)])tu. 

- nová právna úprava 
- -{)rga_mza-Gné zmei:ly 
- system ove-opatrenia 



POSTAVE NIR V.-QLEJ\rý-cH-QRGÁNpV 
VO VZŤAHU- K OBECNÉl\1U ~U 

Postavenie obecnéhtrz,astu pi tel~~va 

l. Obecné- zastupiteľstvo · -vo- vzklnt· k ~bee11ému- úradu vykonáva· a- :plní 
nas{edevné-úlohy: 

- sch·va:Fuje Drganizaený poriadok Qbeeného-úradtt-a jeho prípadné zmeny :a 
doplni:.ry 

- urču-je-.vnútomú.organizáciu -obee.né:birúradu 
- rozhoduje- vo veciach t)'kajúciclr sa nakladania a hospodár-enia- so 

zvereným:-maj etkom-:a-so-zverenými-fmančnýiili1:>rostriedkami 
- schv.afuj~ najdôleži~~ie- .úkony- .týkajúce·:Sa- majet.h.'U o hee-a- fí:nančnj<rll 

zdroj<) v obce a kontr:()ltlje-finan.čné-lli)spoclát:~nie-s ním 
- schvafuje- rozpočet -obee- - včítane-časti- t-ýkajúcej sa .obecného úradl) -

jeho-zmeny a k.ontr.olujejeho čeq>anie 

l. Obecné- zastupiteľstve- rozhoduje- aj- o- d:alších vecia~ pokiaf je- t'Qho 
nit:z0rtt" že-je to v dill.ež-itom obecnom-·záttj.me·a-je to v súlade--s-úst . .§ ii 
ods. 3- prvá veta zák. SNR č . J69/l 990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
zmien- a -doplnkov. 

Obeené-zastupiteľstvo--nie- je oprávnené a-nemôže zasahovať do··výluen~ 
právomoci .a pôsoboosti-starostu-.obce-1§ 13-.ods-. 3- cit. zákop.a/. 

Postavenie-staro~tu 

~ l-. Starostaje-predstaveným-obce-a--najvyšším-výkonným orgáoo~bee. 

2. Staroota- je- -štatutárnym {)r-gán_mn v-majetk<:>p:rávny.ch. vzťahoch 'Obce -a 
v pracovno-právnych- vzi.ah.och pracovníkov Dbce, v adrninistratíVJ]o
právnych vzťahochje-·správnym-orgán§>m~ 

V .daňových a poplatkových vzť.ahoch-f~právnyn;l orgánom. 

3=: Zasnwuje- <:>bec nav.enok -vo vzťahu Iru všetkým fyzickým- a· právniekým 
osob4fn. 

4. Star~ta· je-voleným-.org-ánť>m <>hee a-volia ·ho -obyvatelia obce v:priamych 
voľb~h. 
Voľbou-do-funkcie starostu-sa nezakladá jeho pracovn ý pomer 



Star-0Sta-je-pre výkon-verejnej-ámkcie-uvofnen)'- zo-zamestnania-l-§:- 25-·'Qds. 
7 ~ SNR.č. 369/1990 Zb. obecnom zriadeni v znení neskorších zrnie~ a 
doplnk:ev.f_ 
Detefaftí- pracovný p0mer mu- zostáva- zachovaný zá- poclmieijok 
stanovených v § 48 oos: -a-§-49-zákonnika-_prá~e. 

5. Na praoovnD-právne- pestavenie- starostu- sa- vzť-ahuje osobitný právn-y. 
pred_pi;;_ 

.... 

6. Starosta-ve- vzt' ah u k= obeenérnu-tiradu-vyk:ooáva-a-plní najmä-ticte--úlo}fy: 
- vyk-oná-va- správu obee- v súlade so- zákonmi- a všeobeene- záväznjrpi 

nariadeniami obce 
- :tozboouje-yo všetkých veeiaeh- spr-ávy obce;. kt~ré nie sú-zákon0m ak;bo 

týmítrer:gani začným-peri.adkom-vyhr-ade.né-obeenému zastupíteYstvu 
.....!..._ - v- pr~Cť>'(IlO-právnyeh- a mzclových- etázk:aeh- plní ú1ohtt vedúeJ(ho 

- " -or.g_anlZ(Jfle-
- schvaľuje- výdavkové pOložky /doklad~ faktfuyi v zmysle schválen~ho 

r-ozpočttt'Obce 
- ttdeľ:uje-_pfnú moc kzastapovanifrobce-v-právnych záležitost-i ?Ch 
- schvaf-uj<.Tpodanie žalob 

7-. Starosta- môže delegt)vaf niektoré právomDci-aj- na iné -oŠOb:t, _pokiaľ to 
priptl:šfa-záicon atento-ergani-zaený poňad"<:>'K.ebeeného úradu. 

Postavenie-zást-upcu-starost-ú- k ~bccné.rp.u úradu 

l . Start>Sttl- zastupuje zástupea- star{)stu,. -kt0r-éh~ wli {)becné:- zastupiteľ~o 
z radovsy{)jicll poslaneov-s-pr<lvidfa.na ooé-funk®é-:ohdobie: 
Vol'bou- Ófl- .:funkcie zá~pcu- .starostu -sa nezaTďa<fá jeho pracovný· poiJler 
k obci_ 
Zástupea-starostu je pre-výkon-funkcie uvol!nený-zfrzamestnania-/ _§-124-ods. 
l zák.olliiÍka-_pJáce/ 

2. Obec Vojany poskytuje- zástupcovi starostu- za výkon činnosti- primemnú 
odmenu_ 
V ýšku-.odmeny stanovttje-{)beené-zastupitel'stvo. 

J. Z:'1sl1~pca star.oslu zastupuje-st:aresru ·v: naskd<:>vných -oblastiaeh-/ -§-l-3 lrqík. 
SNR č. 369/1990 Zb. v-znení-neskorších-zmierta-doplnkovJ: -
- koordinuje činnos? mrozt jeďnotuy),ntf komisiami- obecn~ho 

z~stupitcl~stva a --obecným-úradom 
- zabc.z;pečuje materiálno-- teelmiclre -a-priestomvé podmienky- pre- vý~on 

činnosti poslancov obecuélio-zast11piteľsj:va 



- koerdinlJ.je-.a zjednoelJje-čirutosť komisií -0becnéJ1<rzastupi1e:l$a 
- kontroluje- prer.ok-úvanie- a- riešenie- návrhov; _podnetov a- _pripomieaok 

v komisi4ch 
- zabezpeeuje-kontakt medzi-poslancami-a--starostom obecného-úradu 
- zúčastňuje- sa na previerkach;. .na konú-<:>lách-, na vybavovaní- sť-ažností a 

oznámeni> ktoré u.skutoeuqj ú-orgány -Ol) ce 
- je oprávnen.ý v maj_ctkov-O-právn-yeh- \fZf.almclr vyk.onávaf všetky úkony 

smerujúce k uzavret-iu-.ďohôd;. pdpaďoe- z.miúv, ti- jednanía_, rok.ow.mí~ a 
pod-~- nesmie však zmluvy a-d0-l~gcy podpí~af 

- je- oprávnený v praeovno-:~rävn_ycli vzr.alloeli- .zhmmažď-Ovaf všetky 
potrcbre údaje a podklady, nesmie- však pedpiwvať pracovné- zmluvy· a 
dol1ed_y. 

4. Počas- 11epótomnosti:- alebo- nespôsobilosfi- star~tu na výk{)n- ~cie 

rozhodlti-e- zástupca st-arostu- .aj: VOc v.eeiaclt,. na ktoré bolo st~tom- vyd_ané 
osobitné- písomné splnomocnenie;. .a to -<ri nad- rámec _uvedený- v-.ods. 2 t-oJ1to 
ustanoverua; pokiaľ ~o--níe-ie-v rozpore s-pl-atnou pr.ávoou úpravou: 

Postavenie hlavného kontrol<1ra 

l. Hlavný-kontr-0:16r je praeovník'Om-cbce-Vojany. 

Do- fu.nkcie- ho volí obecné- zashJpiteFstvo- a- jemtt je aj za-- výko-n- činn(,))_sti
zodpovedn_ý. 

2. Hlavný kontrolór vo vzf.ahu--k .obecnémtt úradu-p1ní-n~mä nasledovné--úlohy: 

- vyk.onáv.a-koo.trolu-plnenia-úloh:obe~ 

- kqutr.oiuje_:; <lko .úrad- .zase-ZJ)ečuje -písomnú- agendu jednotlivých- org(Íj)OV 

o~ce 
- kontroluje ako úrad- vykonáva- všeobeene- zá.vázné nariadenia; uznesejlÍa 

obecného-zastupiteľstva-a-r:()zhodn.u~- staro]!tu 

- upozorňuje- 1;1a nedostatky· a--_porušenia- platný-eh pr.á~ych- predp~ov 
v. činn os ti úrad tt 

- na- požiadanie obecnéJw- zasta_pit-e.Fstva- a- star.ostu zaujíma- staoo~ko 
k zákotmfiS:ti postupu--or-gánov® ce 
vykonáva-koutrolu--vnútorn)rclrvecí·obce-v súlade·s -§.4-ods. 3-zák. SNa č . 

369fl99G-Zb. o obecnom-zriadeni v-znení-neskorších zmien--a <io_plnkov 
- kontroluje-_pokladnien~e_p~ráeie-.a-účto\lllÍetvo ebce 
- koutroluje-nakladanie-s-majetkom -obce 



3. Pri výkone- úloh u..vedených- v ods_ · 2 tohto· ustanovenia- je: -oprávneflV 
nahliadať do-účtovnýcl:r.a ·pokl<ldničných-<lokladov, .ak-o aj iných-dokumentov 
obec 

4. l-l la vn ý kontrolór vybavuje- sťažnosti a- podnety občanov, ktoré- boli pod-~né 
na orgány .o"Qce. 

5. Hlavný kontr.olór veclie-evi-deneiu-pctípií. 

6. Obec poskytuje hlavnému--kontrolórovi-za výkon linnosti primemnúedmenu. 
V ý šku· odmeny stanovttje--obecné-zastupiteľstvo. 

Pracovníei-pr:.a-eujúci ·na-obeenom--!irade 

1. Práva a- povinnosti pracovníkov pracujúcich· na obecnom úrade- sú-upra~né 
v Zák:onni.ku- práce a -v-_predpisoeh na--jeJ1o- vykonanie, .ake- aj- v ďalšieh 
všeobecne- záväzných právnych-predpisQ.ch. 

2. Práva- a- povillnosti pracovník{)v· sú zak-otvené tiež v pr~covnej- zmluv~ a 
v _pokynoch-.a-prík.azoch-staro~tu. 

3. ~ia-úl{)hy riadenia-a-spr-ávy najmä-v nasledujúcich.oblastias;h: 
- vedi.e-eviťienciu dohotintltýeh-k.tmani-a·predldadá-starostovi-ktrkopaniu 

prlsiušné-podkJ.ady .a·m<lteňai_y · 
vyhot"O\ft!:ie záznamy z dôležit~ch jedrnmi u·-st~tu 

,.. v.eťl~e:víden.ciu p.ošty sťar~tu 
2a~ečujú písoilUlú-..agend~všetlcy~lt-o.q~ánov samosprá.vy·'Qbce
prípravu:fú-a .zabe.zpečtWJ-odóomé po4J(laď_y .a we-písomnosti= na·mkova]lie 
ooecn_élio-zastupitei.Wa-
pripravujú-a vypracúv.aiú-písomné vyhotovenia-všetkých rozhodl]utí 
.starostu-vydávanýcli-v správnom koilJl.ll.Í 
priprmrujú-návrhy.všeobee.ne-záväzný.eb-mrriadei1k{}bce 
keor.dinu jú-<fumosť poďn:.ik.atefškých .a-.ostatn ýdi-su bj ektov-ehce.> 
t.ezp.ečtových a príspevk{')výelr.organizácií 
organizačnQ!.technieey .zabezpeeujú pineni-e-úioft-štátnej SPfáYY 
prenesených na obec· 

4. P.raeo\.'IlÍCi ·obecného úr-.adu- .Plni~ .aj <i~e- úlohy~ ktoré im llie.ži staf~ta 
obecnélio-úmclu a zástupca starostu, poiEia.fto má-úzku spät.osŕ s-obsahovou 
náplňou-obecl):ého úradu 

5. Pracovnici- obecného .úr.adu-rlbajú o-be7pečuost' .a .ochranu zdraYia-pri práci 



....... 

- zúčastr1ujú sa . zasadnut+· or:gánov obecnéhtr zastupiteľ-stva- a- verejný-ej} 
í'.l1romaždení s občanmi oqce 

Spisov~ -sl-u~IJa 

l . Za organizáciu a riadny ~hod- spisovej- služby na obeenom úrade-wclpoveill!jlj 
jedJJotuví-praeovníci a-starosta:d~ce 

2. Každ ý- pr:acovník je- povinný<··· správne- zaobchádzať s- pri-delený.w.i 
písomno-sťami>- včas ich -vybavovať a z.oópoveďá-za.reh ochrap.tt: 

3. Pracovníci-obecného úradu-zodpovedajú-La-· \"/Yh{)tovenie, odooielame-;-prjje;n 
a u iedeuie-písomností, iclr arcliív.ov.anie -a-šk.artá_yiu. 

4. Na obehu- písomnosti· sa zúča-sti1ujú jednotliv± p:r:acovníci kt-orí pí;;omn9sti 
vyhotovili a- starosta obee-; ktofý-písoiillWstfpr-ekentroluje a sclivafuje. 

P-eč!ath.y. 

l. Starosta používa o1.rúblu pečiatku-uprostr-ed o-znakom Slovenskej-republi.ey 
s textom-~,Gb~ V-o jani$. 

2. Obecný úrad- ďalej použiva- podlhovasttl pečiatku s textom Bbecný· úrad 
V'Qjany. 

OCHRANA MAJETKU OB~E 

Za echrantt objektov a zvereného majetku-- v súlade- so všeobecne· závä.z.rl.ýl]li 
predpismi-- zodpovedá star~ta-a- d'alší .pracovníci pracujúci na-obeenom úr:Pde 
v rozsahu -sv<:>j~-pôsobnosti. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVEN:JA 

L Vedúci- praoovník obee· · Vojany je- povinný- zabezpečiť oboznáme_nie 
podriadených pracovníkov s- t)'rmto organízaeným· _poriadkom na j.neskôr~íe 
d<:t 15 dn.i- edo dňa nadobudnutia jeho- ú~innosti a u pracovnikov, ~orí 
nastupujtl-<f6-zamestna.n.ta-v-{[eň-nástupu-d~ zamestn~mia. 

Pr-acovníci sa oboznamujtl-~.s--pripadn-ý~ zmenami ako aj s~dBplnkami_, o 
eom··sa-vecl.ie-písomná-eviden._s;ia. 

V edú ci- pracovnik je· zároveií- aj ·· povinný vyžadovať jeho dôs]eťjné 

dodržiavanie. 



2. .0:f_ganizaený poriad0k Obecnéh{} úrwu- vo· \4}j.anoch je- kDispezJc.ii 
ptacovnikom-<lbecnéh<:Túr.adu- a-star-ostu-, ktDr-í- sú-·povinný um0žnit? do-n~ho 
nablia~ť~ 

Organizačný poriadok sa- bude- upravovať, pripadne doplňovať pe<fi'a
J10trieb; .a návrhu starostu- a obecnéh0· zas~upiteľ5tva p0 se.hválenf. na 
zasaEfe..ut:iach· obecnéhe- zasrupiteľst:-va· v-zeysle plat.nýeft. pr.ávn-~h 

predpjs_pv. 

3: Swosta· {>bec sa zmocňuje- na doplnenie náplne práce- jed:n6Ú.tl(Ý~ 

.pracovnikpv. 

4. Orr.nnizačná-štruktúr.a-j-e-súčasťon org:mízačnéúťrporiad.ku . 

il . Tcnl{}- 0rganjz.ačuý noriauok Ol>ccHéfw- li_eadtr vo Vojaneefr scliv-áJilo 
Obecné-zastupiteľstvo vo Voj::mo{.~lt d!í~J·20:4-.l-999. 

5. Tento Oq~;lllii'.:lť:rl)' nori:ldok Obccnéh<:T ÚfaGtl- VD Vojanoch: nadobýda 
ú či mw sť d rl om 20. t1 . J Q99 

Vo-Vojanoch--dňa 20.4 .1999 · 

Tento opis l fotokópia l súhlasi doslovne 
s prvoplsom l fotokópiOtJ/IIstiny ovomnfm 
Obecným úr.::~dom vo Vojoooch 

.................. J ............... stránkovým 'S ~~r-
za ." ............ :::: ................ Sk, čfslo.-•. p.. - j</ _ 
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