
Rozhodnutie č.1/2019

ktorým sa mení a dopĺňa organizačný poriadok obecného úradu Nedožery-Bľezany

Dodatok č. 3

K 0rganizačnému poriadku Obecného úradu

obce Nedožeľy-Brezany

Starosta obce Nedožery-Brezany podľa 13 ods. 4 písm.  d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom

zriadení v znení neskorších  predpisov vydáva  tento  dodatok č.  3  k Organizačnému  poriadku

obecného úradu obce Nedožery-Brezany.

1.    §9ods.4znie:

Obecný  úrad  je  tvorený  prednostom  obecného  úradu,  administratívnymi  zamestnancami,
hospodárskymi  zamestnancami  a   zamestnancami  vykonávajúcimi   činnost'  opatrovatel'skej

služby.  Pravá  a  povinnosti  zamestnancov  pracujúcich  na  obecnom  úrade  sú  upľavené  v
Zákonníku  prace, iných všeobecne záväzných  právnych  predpisoch, v štatúte obce Nedožery-

Brezany,  v  pracovnom  poriadku  obce  Nedožery-Brezany,  v  pľacovných  zmluvách  (najmä  v

pracovných náplniach) v kolektívnej zmluve, vo vnútroorganizačných normatívnych právnych

predpisoch obce (interné normy) a v pokynoch a príkazoch starostu obce.

2.   § 9 sa dopĺňa nový odsek s ktorý znie:

prednosta obecného úradu, ktoľý najmä

•     riadi,      organizuje     akontroluje     činnosti      spojené     sodborným,      organizačným

a technickým zabezpečením obecného úradu,

•     rozhoduje o pracovných cestách zamestnancov,

•     predkladá  návrh  organizačného  poriadku  a  organizačnej  štruktúry  obecného  úradu,

dáva ho na vedomie OZ,

•     koordinuje  spracovanie  návrhov všeobecne  záväzných  nariadení obce,  vedie  interné

pripomienkové konania, vydáva interné predpisy obecného úradu a prĺkazy starostu,

•     koordinuje   a   zodpovedá   za   prípravu   materiálov   na   rokovanie   komisii'   obecného

zastupiteľstva, obecnej rady a obecného zastupiteľstva,

•     koordinuje pľípravu  rozpočtu obce,

•     koordinuje prípravu kolektívnej. zmluvy a vedie rokovania so zástupcami odborov,



•     zabezpečuje vytvorenie potrebných pracovných a materiálno-technických podmienok

pre zamestnancov obce,

•     zabezpečuje vytvorenie podmienok pre odborný rast zamestnancov,

•     koordinuje   celkový   proces   pľĺpravy  volieb   a   proces   sčĺtania   obyvateľov,   domov

a bytov,

•     predkladá návrhy na platové zaradenie zamestnancov a návrhy na vyplatenie odmien

zamestnancom starostovi obce,

•     v  pracovnoprávnych vzt'ahoch vykonáva  úkony v rozsahu  poverenia  starostom  obce

okrem tých, ktoré spôsobujú vznik alebo zánik pracovného pomeru,

•     pi'somne   upozorňuje   zamestnancov   v   prípade   porušenia   pracovnej   disciplíny   a

predkladá návrhy na rozviazanie pracovného pomeru,

•     poskytuje súčinnosť pri kontrolných akciách,  prešetrovaní sťažností a peti'ci]' v súlade s

pri'slušným zákonom,

•     spolupracuje    sorgánmi    štátnej    správy    ainými    orgánmi    ainštitúciami    vrámci

kompetencií riadeného úseku,

•     koordinuje spoluprácu s organizáciami, ktorých zriaďovateľom je obec,

•     kontroluje     dodržiavanie     platných     právnych     predpisov,     všeobecne     záväzných

nariadení a interných  predpisov.

3.   Tento dodatok č. 3 k organizačnému poriadku obecného úradu v Nedožeroch-Brezanoch
nadobúda účinnost'  21.1.2019.

V Nedožeroch-Brezanoch,17.1.2019

lng. Jaroslav Pekár,  PhD.

starosta obce


