ORGANIZAČNÝ PORIADOK
OBECNÉHO ÚRADU V M O J Š I
ČLÁNOK I.
ZÁKLADNÉ USTANOVENIE

Obecné zastupiteľstvo v Mojši v súlade so zákonom o obecnom zriadení č.
369/1990 Zb.§ 13, odst.4, písm.d, na zasadnutí dňa 13.01.2011 bolo
oboznámené s týmto organizačným poriadkom.

ČLÁNOK II.
POSTAVENIE OBECNÉHO ÚRADU

Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu.
Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného
zastupiteľstva a starostu, ako aj komisií zriadených obecným zastupiteľstvom
a hlavného kontrolóra obce.
ČLÁNOK III.
ZÁKLADNÉ ÚLOHY OBECNÉHO ÚRADU
Obecný úrad zabezpečuje:
a) písomnú agendu a je podateľňou a výpravňou písomností obce
b) odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva a
komisií obecného zastupiteľstva
c) spracováva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu vydaných
v správnom konaní
d) vykonáva nariadenia a uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia
starostu
e) prijíma a vybavuje požiadavky, sťažnosti, návrhy od občanov, ktoré si
nevyžadujú prerokovanie v obecnom zastupiteľstve
f) vykonáva prenesené činnosti delimitované v rámci prenosu kompetencií štátnej
správy na samosprávu obce
g) sleduje plnenie rozpočtu obce a vedie účtovníctvo a doklady o nakladaní
s majetkom obce
ČLÁNOK IV.
ORGANIZÁCIA A RIADENIE OBECNÉHO ÚRADU
1) Starosta obce:

Vedie obecný úrad a organizuje jeho prácu
a) vykonáva obecnú správu vo veciach, ktoré nie sú zákonom vyhradené
obecnému zastupiteľstvu
b) zastupuje obec vo vzťahoch k štátnym orgánom
c) je štatutárnym orgánom v majetko-právnych vzťahoch obce ( obchodný
zákonník )
d) je štatutárnym orgánom v pracovno-právnych vzťahoch zamestnancov obce
( zákonník práce )
e) v administratívno-právnych vzťahoch je správnym orgánom ( zákon číslo
7/1967 Zb. o správnom konaní).
2/ Hlavný kontrolór:
Je pracovníkom obecného úradu, volí a odvoláva ho obecné zastupiteľstvo.
Za svoju činnosť zodpovedá obecnému zastupiteľstvu.
Hlavný kontrolór vykonáva najmä :
a) sleduje, kontroluje plnenie rozpočtu obce, ako činnosť rozpočtových
organizácií obce
b) 1-x za štvrťrok predkladá obecnému zastupiteľstvu správu o plnení rozpočtu
c) zúčastňuje sa rokovaní obecného zastupiteľstva
d) kontroluje nakladanie s majetkom obce
e) je nápomocný ako poradca pri riešení problémov vzniknutých v účtovnej
agende.
3/ Administratívna pracovníčka - účtovníčka
Je priamo podriadená starostovi obce a plní jeho príkazy. Vykonáva
všetky administratívne práce súvisiace s činnosťou obecného úradu:
a/ práca s programom KEO
b/ registre obyvateľov, pozemkov, hrobových miest
c/ dane a poplatky, výmery, dane z nehnuteľnosti, dane za psa, odvoz KO
d/ mzdová evidencia, odvody, mzdy
e/ majetok drobný, dlhodobý, zaraďovanie, odpisy
f/ účtovníctvo – pokladňa, faktúry, rozpočty, výkazy,
g/ štatistika
h/ vybavovanie stránok

4/ Administratívna pracovníčka je priamo podriadená starostovi obce a plní jeho
príkazy
a/ vedie evidenciu uznesení a nariadení obecného zastupiteľstva
c/ spracováva zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva a obecnej rady
d/ prijíma sťažnosti, pripomienky, požiadavky od občanov, vedie ich evidenciu
a podáva o nich informáciu starostovi obce
e/ vedie správcovstvo obecnej nájomnej bytovky
f/ vedie evidenciu došlej a odoslanej pošty a administratívne práce obecného

úradu
g/ zodpovedá za činnosť obecnej knižnice
h/ overuje podpisy a listiny
ch/ vedie evidenciu motorových vozidiel
i/ vypracováva agendu pre žiadosti o nenávratné finančné prostriedky z
eurofondov
j / plní ostatné úlohy, ktoré sú uvedené v pracovnej zmluve

5/ Údržbár:
Je zamestnancom obecného úradu a je priamo podriadený starostovi obce.
Vykonáva verejnoprospešné práce, najmä:
a) údržba cintorína, jeho kosenie a kosenie okolia miestnych ciest
b) zimná údržba - schody, lávka, cesta do domu smútku, vstup do kultúrneho
domu, zástavky autobusové,
c) práca údržbára - udržiavanie kotolne a ostatných budov v správe obce
d) ostatné práce operatívne uložené starostom obce
6/ Upratovačka – upratuje obecný úrad, priestory pred OcÚ, sálu kultúrneho
domu, zabezpečuje roznášku obedov, roznášku internej pošty po obci

ROZPOČTOVÉ, PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE OBCE
Na zabezpečenie činnosti vyplývajúcich zo zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení, môže obecné zastupiteľstvo zriadiť dočasne, alebo trvale rozpočtové a
príspevkové organizácie.
V súvislosti s nadobudnutím účinnosti zákona NR SR č. 416/2001 Z.z. o presune
pôsobností z orgánov štátnej správy na samosprávy, prešla zriaďovacia
pôsobnosť z Okresného úradu Žilina na Obec Mojš na školské zariadenie, a to
materskú školu.
Materská škola vykonáva svoju činnosť podľa osobitného zákona ( školský
zákon) a súvisiacich predpisov. Je napojená na rozpočet obce.
Na zabezpečenie úloh na úseku požiarnej ochrany v obci má obec zriadený
Dobrovoľný verejný hasičský zbor ( DV HZ ). Na čele DV HZ stojí veliteľ DV
HZ, ktorého na návrh starostu menuje obecné zastupiteľstvo.
Zamestnancami obce sú títo pracovníci materskej školy:
- riaditeľka materskej školy
- 2 učiteľky materskej školy
- pomocná kuchárka a upratovačka materskej školy

Okrem toho sa každoročne uzatvárajú dohody o vykonaní práce pre obec na
nasledovné činnosti:
- údržba verejného osvetlenia
- upratovačka domu smútku
- strojník DV HZ
- sociálne pracovníčky
- pomocní pracovníci
- knihovníčka

ČLÁNOK V.
ODMEŇOVANIE ZAMESTNANCOV
Poriadok odmeňovania zamestnancov tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto
organizačného poriadku a bol schválený obecným zastupiteľstvom.
V súlade s § 13, odst. 4, písm.j, zákona č. 369/1990 Zb. obecné
zastupiteľstvo schválilo podľa zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní
niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene
a doplnení zákonov podľa nariadenia vlády SR č. 578/2009 Z.z.

ČLÁNOK VI.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

Tento organizačný poriadok bude doplňovaný podľa rozsahu presunu
kompetencií zo štátnych orgánov na orgány samosprávy obce a na základe
následne platných zákonov a nariadení, týkajúcich sa činnosti
samosprávnych orgánov obcí.

V Mojši, dňa 10.01.2011
Ing. Štefan S v e t k o
starosta obce

