(ŠTATÚT)
Organizačný

poriadok

Obce Kurima

I.
Úvodné ustanovenie
1. Organizačný poriadok obecného zastupiteľstva upravuje postavenie a pôsobnosť obce,
obecného zastupiteľstva, starostu a ďalších orgánov obecného zastupiteľstva, ich vnútornú
štruktúru, deľbu práce medzi orgánmi samosprávy obce, zásady organizácie, metódy
a formy práce, zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a majetkom štátu
dočasne prenechaným do hospodárenia obce.
II.
Postavenie obce a jej obyvateľov
1. Obec je samostatný samosprávny a správny územný celok Slovenskej republiky
združujúci občanov majúcich na je území trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou,
samostatne hospodáriacou s vlastným majetkom a so svojimi finančnými zdrojmi za
podmienok ustanovených zákonom. Obec spolupracuje s politickými stranami
a politickými hnutiami vyvíjajúcimi činnosť v obci a so záujmovými združeniami
obyvateľov obce. Pri plnení úloh samosprávy obce spolupracuje s podnikateľskými
právnickými a fyzickými osobami pôsobiacimi na jej územnom obvode.
2. Postavenie obce a pôsobnosť jej orgánov upravuje zákon SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov. Pokiaľ ide o majetok obce,
jej príjmy a pod., aj ďalšie odvodené osobitné právne normy.
3. Obyvateľom obce je občan, ktorý je v nej prihlásený na trvalý pobyt. Zúčastňuje sa na
samospráve v rámci svojich práv a povinnosti. Obec má voči občanovi povinnosti
ustanovené zákonom resp. ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.
4. Obyvatelia obce vykonávajú za podmienok určených v § 3 ods. 2 a 3 a § 4 ods. 2
zákona, samosprávu obce.
5. Na samospráve obce má právo podieľať sa aj ten, kto má na jej území nehnuteľný
majetok, alebo v obci trvale pracuje a platí miestnu daň alebo miestny poplatok, alebo
kto sa v obci zdržuje a je v nej prihlásený na prechodný pobyt, alebo ten, kto má
čestné občianstvo obce.

- 2III.

1. Orgánmi obce sú:
a/ obecné zastupiteľstvo
b/ starosta obce
Osobitné postavenie má hlavný kontrolór obce.

IV.
Obecné zastupiteľstvo
1. Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce.
2. Obecné zastupiteľstvo je zložené z poslancov zvolených v priamych voľbách
obyvateľmi obce na štyri roky. Počet poslancov obecného zastupiteľstva je 9.
V.
Základné úlohy obecného zastupiteľstva
1. Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce a vykonáva svoju
vyhradenú právomoc podľa § 11 ods. 4 zákona o obecnom zriadení.
2. Obecnému zastupiteľstvu je vyhradené najmä:
a/
určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a majetkom štátu
dočasne prenechaných do hospodárenia obce, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce
sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním.
b/ schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať účet
c/ schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepciu rozvoja jednotlivých oblasti
života obce
d/ určovať náležitosti dane alebo poplatku a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky
e/ vyhlasovať hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja
obce a zvolávať verejné zhromaždenie občanov
f/ uznášať sa na nariadeniach obce
g/ určovať organizáciu obecného úradu a určovať plat starostu a hlavného kontrolóra
h/
zakladať, zriaďovať a kontrolovať obecné podniky, rozpočtov a príspevkové
právnické osoby
ch/ schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činnosti a účasť v združeniach
i/ udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny
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3. Obecné zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum obyvateľov obce ak ide o návrhy:
a/ na zlúčenie, rozdelenie alebo zrušenie obce ako aj zmenu názvu obce
b/ odvolanie starostu obce (§ 13 a ods. 3)
c/ na zavedenie a zrušenie dane, verejnej dávky alebo poplatku
d/ petície skupiny obyvateľov obce v počte 30% všetkých oprávnených voličov
4. Obecné zastupiteľstvo môže v zmysle § 11 ods. 6 zákona o obecnom zriadení vyhlásiť
Hlasovanie občanov aj pred rozhodnutím o ďalších dôležitých veciach.
5. Na prerokovanie obecných vecí môže obecné zastupiteľstvo zvolať verejné
zhromaždenie občanov obce alebo jej časti
VI.

1.

Postavenie starostu obce
Starosta obce je predstaveným a najvyšším výkonným orgánom obce. Funkcia starostu
obce je verejná funkcia. Funkčné obdobie starostu sa končí zložením sľubu
novozvoleného starostu. Spôsob voľby starostu upravuje osobitný zákon

2.

Starosta je štatutárnym orgánom obce. Starosta môže rozhodnutím o právach , právom
chránených záujmov alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti
verejnej správy písomne poveriť zamestnanca obce. Starosta môže pozastaviť výkon
uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre
obec zjavne nevýhodné, tým že ho nepodpíše v stanovenej lehote.

3.

Prácu obecného úradu riadi starosta obce.

4.

Starosta:
a/ zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva, obecnej rady a podpisuje
uznesenia
b/ vykonáva obecnú správu
c/ zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám
d/ rozhoduje o všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom vyhradené obecné
zastupiteľstvu
e/ vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok
odmeňovania zamestnancov obce. Informuje obecné zastupiteľstvo o zmenách
organizačného poriadku obecného úradu.
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VII.

Zástupca starostu obce
1. Zástupca starostu obce zastupuje starostu počas jeho neprítomnosti v rozsahu určenom
starostom obce v písomnom poverení.
2. 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.
3. Zástupca starostu je členom obecnej rady.
4. Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia podľa § 13a ods.1 písm.
c-i zákona o obecnom zriadení, plní úlohu starostu v plnom rozsahu zástupca starostu až
do zloženia sľubu novozvoleného starostu.
VIII.

Obecná rada
Obecná rada je zložená z poslancov , ktorých volí obecné zastupiteľstvo na celé funkčné
obdobie. Obecnú radu môže obecné zastupiteľstvo kedykoľvek odvolať. Počet členov
obecnej rady tvorí najviac tretina počtu poslancov. V zložení obecnej rady sa prihliada na
zastúpenie politických strán, hnutí a nezávislých poslancov. Spôsob jej volieb upravuje
rokovací poriadok obecného zastupiteľstva.
Obecná rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva.
Zároveň plní funkciu poradného orgánu starostu obce.
Obecná rada najmä:
a/

rozpracúva zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení obecného zastupiteľstva
a organizuje prípravu podkladov na rokovanie obecného zastupiteľstva.

b/

zaoberá sa všetkými bežnými vecami týkajúcimi sa majetku obce, fondov a rozpočtu
obce, miestnych daní a poplatkov a podáva o nich návrhy obecnému zastupiteľstvu
alebo starostovi
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c/

pripravuje zasadnutia obecného zastupiteľstva a predkladá mu vlastné návrhy

d/

zaoberá sa vecami týkajúcimi sa obce a života v nej a svoje stanoviská podáva
obecnému zastupiteľstvu a starostovi

e/

organizuje a zjednocuje činnosť komisií obecného zastupiteľstva

f/

plní ďalšie úlohy podľa rozhodnutia obecného zastupiteľstva

Obecná rada sa schádza podľa potreby, najmenej raz za tri mesiace. Jej zasadnutie
zvoláva a vedie starosta alebo zástupca starostu obce ak tak neurobí starosta. Obecná rada je
spôsobilá rokovať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov rady. Na prijatie
uznesenia obecnej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých jej členov. Ak
obecná rada nie je schopná prijať uznesenie v ktorejkoľvek veci predloženej na jej rokovanie
obecným zastupiteľstvom alebo starostom, starosta predloží vec na prerokovanie obecnému
zastupiteľstvu.
IX.
Obecný úrad
1. Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu. Je zložený
z pracovníkov obce a zabezpečuje administratívne a organizačné veci obecného
zastupiteľstva a starostu, ako aj ďalších zriadených orgánov obecného zastupiteľstva.
2. Organizáciu obecného úrad, počet zamestnancov a ich pracovné činnosti upravuje
organizačný poriadok obecného úradu.
3. Obecný úrad najmä:
a/ zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov obce
b/ zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného
zastupiteľstva, obecnej rady a komisií
c/ vypracúva písomné vyhotovenia rozhodnutí obce
d/ vykonáva nariadenia obce, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia obce.
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Komisie

1.

Komisie sa zriaďujú fakultatívne ako stále alebo dočasné poradne, iniciatívne
a kontrolné orgánu obecného zastupiteľstva, ktoré pomáhajú plniť jeho úlohy.

2.

Komisie sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a z obyvateľov obce,
zvolených obecným zastupiteľstvom. Na čele komisie je poslanec. Zloženie a úlohy
komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo.

3.

Obecné zastupiteľstvo zriadilo tieto komisie:
a/ komisiu pre rozvoj vzdelávania, kultúry, mládeže a športu
b/ komisiu poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva, obchodu a služieb
c/ komisiu ochrany verejného poriadku a životného prostredia
d/ komisiu pre financovanie, správu majetku a štrukturálne fondy EU
e/ komisia o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
f/ komisia na vybavovanie sťažností
XI.
Hlavný kontrolór

1. Hlavný kontrolór je pracovníkom obce, ktorý vykonáva kontrolu úloh obce,
vyplývajúcich z pôsobnosti obce.
2. Hlavného kontrolóra do funkcie volí na dobu 6 rokov obecné zastupiteľstvo.
3. Hlavný kontrolór vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení § 18 d, zákona o obecnom
zriadení
4. Hlavný kontrolór vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu a záverečnému
účtu pred ich schválením v obecnom zastupiteľstve.
5. Predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za 6 mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti,
ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený
spôsobom v obci obvyklým.
6. Predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti,
a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roka.
7. Hlavný kontrolór za svoju činnosť zodpovedá obecnému zastupiteľstvu.
8. Hlavný kontrolór sa zúčastňuje zasadnutí obecného zastupiteľstva a obecnej rady
s hlasom poradným. Je oprávnený nahliadnuť do účtovných a pokladničných dokladov
ako aj do akýchkoľvek iných dokumentov týkajúcich sa pokladničných operácií,
vedenia účtovníctva a nakladania s majetkom. Výsledky kontroly predkladá obecnému
zastupiteľstvu.
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XII.
Záverečné ustanovenia
1. Organizačný poriadok obecného zastupiteľstva v obci Kurima je súčasťou
sústavy vnútorných organizačných predpisov obecného zastupiteľstva.
2. Organizačný poriadok obecného zastupiteľstva prípadne jeho zmeny a doplnky
schvaľuje obecné zastupiteľstvo na návrh poslancov a starostu.
3. Organizačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 26.02.2011.

Ján B a r t o š
starosta obce

