ORGANIZAČNÝ

PORIADOK OBCE

PORÚBKA.
Obecné zastupiteľstvo v P O R Ú B K A na základe § 11 ods. 3 zák. SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov v y d á v a pre kat. územie
obce P O R Ú B K A tento
ORGANIZAČNÝ

PORIADOK

Obce P O R Ú B K A
PRVVÁ HLAVA
§1
Organizačný poriadok obce PORÚBKA upravuje v súlade so všeobecne záväznými
právnymi predpismi postavenie a pôsobnosť obce, práva a povinnosti obyvateľov obce,
základné zásady hospodárenia a financovania, nakladanie s majetkom obce, postavenie
a pôsobnosť obecného zastupiteľstva, starostu a ďalších orgánov obecnej samosprávy, ich
vnútornú štruktúru, deľbu práce medzi nimi, formy a metódy ich práce, rieši tiež širšie
vzťahy obce, symboly obce, udeľovanie čestného občianstva, cien obce a odmien.
§2
Postavenie obce
1. Obec PORÚBKA je samostatný samosprávny a správny územný celok Slovenskej
republiky združujúci občanov, ktorí majú na jej území trvalý pobyt.
Územie obce tvorí súbor katastrálnych území a jej jednotlivých časti.
Podrobné grafické vymedzenie územia obce tvorí prílohu tohto organizačného
poriadku.
2. Obec je právnickou osobou samostatne hospodáriacou s vlastným majetkom a so
svojimi finančnými zdrojmi za podmienok stanovených zákonom a všeobecne
záväznými nariadeniami obce.
Obyvatelia obce
1. Obyvateľom obce je občan, ktorý je v nej prihlásený na trvalý pobyt.
2. Obyvatelia obce sa zúčastňujú na samospráve obce najmä výkonom svojich práv
a povinnosti.
Tieto sú zakotvené v ust.§ 3 ods.2 a § 4 ods. 2 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
/ďalej len zákon/.
Obyvateľ obce má právo najmä :
a. – voliť orgány samosprávy obce a byť volený do orgánu samosprávy obce
b. – hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja obce /miestne referendum/
c. – zúčastniť sa na verejných zhromaždeniach orgánov obce a vyjadrovať na nich svoj
názor a zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva

d. - obracať sa so svojimi podnetmi a sťažnosťami na orgány obce
e. – používať obvyklým spôsobom obecné zariadenia a ostatný majetok obce slúžiaci na
verejné účely
f. požadovať súčinnosť pri ochrane svojej osoby a rodiny a svojho majetku
nachádzajúceho sa v obci
g. – požadovať pomoc v čase náhlej núdze
3. Obyvateľ obce sa podieľa na rozvoji a zveľaďovaní obce a poskytuje pomoc orgánom
obce
4. Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi obce nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho
náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou
udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc.
Na samospráve obce sa má pravo podieľať aj ten, kto má na jej území nehnuteľný majetok
alebo v obci trvalo 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.
Tieto osoby však nemajú právo voliť orgány samosprávy obce a byť do nich zvolení
a ďalej nemajú právo hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja obce /miestne
referendum/.
§4
1. Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce
a jej majetku, ak osobitný zákon takéto úkony nezveruje štátu alebo inej právnickej
alebo fyzickej osobe.
2.
Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce prostredníctvom :
a. orgánov obce
b. hlasovaním obyvateľov obce
c. verejným zhromaždením obyvateľov obce.
3. Obec je povinná pri plnení úloh samosprávy spolupracovať s podnikateľskými,
právnickými a fyzickými osobami pôsobiacimi v obci a taktiež spolupracuje s politickými
stranami a hnutiami, vyvíjajúcimi činnosť v obci, ako aj so záujmovými združeniami
obyvateľov obce.
4. a plnenie úloh samosprávy obce, alebo ak to ustanovuje zákon, obec vydáva pre
katastrálne územie obce Všeobecné záväzné nariadenia. /ďalej len nariadenia/
Nariadenia obce nesmú odporovať ústave ani zákonom.
Vo veciach v ktorých obec plní nariadenia štátnej správy, môže vydať nariadenie
len na základe splnomocnenia zákona a v jeho medziach, takéto nariadenie nesmie
odporovať ani inému všeobecne záväznému právnemu predpisu.
Postup pri príprave materiálov a podkladov, pri prijímaní nariadení obce, ich
vydávaní ako aj spôsob kontroly plnenia týchto nariadení stanovuje zákon, tento
organizačný poriadok a Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v Porúbke.

DRUHÁ HLAVA
MAJETOK OBCE
§5
1. Majetok obce tvoria všetky hnuteľné a nehnuteľné veci vo vlastníctve obce a všetky
pohľadávky a iné majetkové práva obce a majetkové práva právnických osôb
založených obcou.
Obec môže zveriť svoj majetok do správy organizáciám, ktoré založila alebo zriadila.
2. Majetok obce slúži na plnenie úloh obce je možné ho použiť najmä :
- pre verejné účely
- na podnikateľskú činnosť
- na výkon samosprávy obce
Darovanie nehnuteľného majetku obce je n e p r í p u s t n é !
3. Majetok obce ktorý slúži pre verejné účely /najmä miestne komunikácie a iné verejné
priestranstva/ je verejne prístupný a možno ho obvyklým spôsobom používať.
4. Majetok obce určený na podnikateľskú činnosť slúži ako majetkový základ pre obecné
podniky alebo pre inú formu podnikateľskej činnosti.
5. Majetok obce určený na výkon samosprávy obce možno použiť na plnenie záväzkov
a uspokojovanie potrieb obce a na činnosť orgánov obce.
6. Spravovanie majetku obce

§6

Orgány obce a organizácie obce.
1. Orgány obce a organizácie sú povinné hospodáriť s majetkom obce a majetkom
v štátnom vlastníctve, ako aj vo vlastníctve iných fyzických alebo právnických osôb,
ktorý bol obci zverený v prospech rozvoja obce a jej občanov a ochrany a tvorby
životného prostredia.
2. Orgány obce a organizácie obce sú povinné majetok obce zveľaďovať, chrániť
a zhodnocovať.
Sú povinné najmä :
 udržiavať a užívať majetok
 chrániť majetok pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím ,
 používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného
uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými
orgánmi,
 viesť majetok v predpísanej evidencii,
3. Na rozmnoženie, zveľaďovanie a údržbu majetku môže obec zorganizovať obecnú
zbierku, povoliť lotériu alebo inú podobnú hru v súlade so všeobecne záväznými
právnymi predpismi.

§7
1. Obecné zastupiteľstvo môže zakladať, zriaďovať a kontrolovať obecné podniky
a rozpočtové a príspevkové organizácie.
2. Obecnému podniku založenému obecným zastupiteľstvom obecné zastupiteľstvo
vymedzí predmet činnosti, majetkový vklad z majetku obce a menuje jeho riaditeľa
/vedúceho/ spravidla na návrh starostu.
Pri založení rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie okrem toho vymedzí jej vzťah
k rozpočtu obce a určí poriadok odmeňovania jej pracovníkov.
3. Podrobný postup zakladania, zriaďovania a kontroly obecných podnikov
a rozpočtových a príspevkových organizácií a vymedzenie ich práv a povinnosti
upraví obecné zastupiteľstvo vo všeobecne záväznom nariadení, resp. v štátute.
TRETIA HLAVA
FINANCOVANIE A ROZPOČET OBCE
§8
FINANCOVANIE
Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov,
ktoré tvoria :




 Príjmy z hnuteľného majetku obce
 Príjmy z nehnuteľného majetku obce
 Príjmy z obecných podnikov
 Príjmy z miestnych dani a poplatkov
 Príjmy z obecných zbierok alebo lotérii
 Príjmy z prenájmu
Obec môže financovať svoje úlohy aj z prostriedkov združených s inými
obcami, príp. s inými právnickými a fyzickými osobami.
Obci môžu byť poskytnuté dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
§9
ROZPOČET

1. Základom finančného hospodárenia obce je rozpočet obce zostavovaný na obdobie
jedného kalendárneho roka a schvaľovaný obecným zastupiteľstvom.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje tiež jeho zmeny, kontroluje jeho čerpanie a schvaľuje
záverečný účet.

2. Pred schválením sa rozpočet obce zverejní najmenej na 15 dní na úradnej tabuli
v obci, aby sa k nemu mohli obyvatelia obce vyjadriť.
3. Rozpočet obce obsahuje príjmovú a výdavkovú časť.
Príjmovú časť rozpočtu obce tvoria najmä :
 Príjmy z miestnych dani a poplatkov
 Výnosy z majetku obce, obecných podnikov a rozpočtových a príspevkových
organizácii,
 Dane z objemu miezd
 Dotácie so štátneho rozpočtu
. Príjmy z prenájmu
Výdavkovú časť rozpočtu obce tvoria najmä :
 Výkon samosprávnych funkcii obce
 Výdavky na údržbu majetku obce
 Investičné výdavky
4. Na krytie mimoriadnych výdavkov vo všeobecnom záujme môže obec rozhodnúť
o zavedení verejnej dávky /príspevku,poplatku,naturálnom plnení/, o vyhlásení
dobrovoľnej zbierky alebo o prijatí úveru.
O zavedení verejnej dávky rozhodujú obyvatelia obce hlasovaním.
O vyhlásení dobrovoľnej zbierky alebo o prijatí úveru rozhoduje obecné
zastupiteľstvo na návrh starostu.
5. Prebytky rozpočtu obce možno previesť do rozpočtu obce na ďalší kalendárny rok.
6. Starostom poverený pracovník obce vedie účtovníctvo o stave a pohybe majetku obce,
o výnosoch, príjmoch a výdavkoch a o finančných vzťahoch k štátnemu rozpočtu.

ŚTVRTÁ HLAVA
ORGÁNY

OBCE

§ 10
Základné ustanovenia
1. Orgánmi obce PORÚBKA sú :
a. Obecné zastupiteľstvo
b. Starosta obce
c. Komisie :
- komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcii verejných
Funkcionárov obce podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z.
Osobitné postavenie má hlavný kontrolór obce, ktorý je volený obecným zastupiteľstvom.

Obecné zastupiteľstvo
§ 11
Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce PORÚBKA zložený
z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce
PORÚBKA.
2. Obecné zastupiteľstvo v PORÚBKE má 5 /päť/ poslancov/.
3. Funkčné obdobie sa skončí zvolením nového zastupiteľstva a zložením
sľubu.
1.

§ 12
1. Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o všetkých základných otázkach života obce
a vykonáva svoju vyhradenú právomoc podľa § 11 ods. 3 zák. SNR č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.
2. Obecnému zastupiteľstvu je vyhradené najmä :
a. určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce,
s majetkom štátu a iných právnických a fyzických osôb, dočasne
ponechanými do hospodárenia obce, schvaľovať najdôležitejšie
úkony tykajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním.
b. Schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie
a schvaľovať záverečný účet,
c. Schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja
jednotlivých oblasti života obce,
d. Rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo poplatku podľa
osobitných predpisov, pokiaľ sa neuznesie, že rozhodnutie o tom
prenechá na hlasovanie obyvateľov obce podľa § 11 ods. 4 písm.b
zák. SNR č.369/1990 Zb. a okrem prípadu ak o zavedení a zrušení
miestnej dane alebo miestneho poplatku sa rozhodlo na základe
petície hlasovaním obyvateľov obce podľa § 11 ods. 4 písm. c/ cit.
zák
e. Určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku
a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,
f. Vyhlasovať hlasovania obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach
života a rozvoja obce a zvolávať verejné zhromaždenia občanov,
g. Uznášať sa na nariadeniach
h. Určovať organizáciu obecného úradu a určovať plat starostu
a hlavného kontrolóra obce
i. Schvaľovať poriadok odmeňovania pracovníkov obce ako aj ďalšie
predpisy,
j. Zakladať, zriaďovať a kontrolovať obecné podniky a rozpočtové
a príspevkové organizácie,
k. Schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činnosti a účasť
v združeniach,
l. Zriaďovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich
práce,
m. Udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny

n. Schvaľovať zmluvné prevody vlastníctva hnuteľného majetku schvalené vo VZN,
o. Schvaľovať nakladanie s majetkovými právami schvalené vo VZN,
p. Schvaľovať zmluvné prevody nehnuteľného majetku,
q. Schvaľovať aukčný predaj veci,
3. Obecné zastupiteľstvo si môže vyhradiť rozhodovanie o akejkoľvek ďalšej otázke
života obce.
4. Podrobnú úpravu pravidiel rokovania obecného zastupiteľstva, najmä prípravu a obsah
rokovania, prípravu materiálov a podkladov na rokovanie, spôsob uznášania sa
a prijímania všeobecne záväzných nariadení obce, uznesení obecného zastupiteľstva,
spôsob kontroly plnenia uznesenia a zabezpečovanie úloh tykajúcich sa obecnej
samosprávy stanovuje Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v PORÚBKE.
§ 13
Starosta obce
1. Predstaveným obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta, ktorého volia
obyvatelia obce v priamych voľbách.
Funkčné obdobie sa skončí zvolením nového starostu a zložením sľubu.
2. Starosta obce je štatutárnym orgánom obce v majetkoprávnych vzťahoch obce
a v pracovnoprávnych vzťahoch pracovníkov obce, v administratívnych vzťahoch je
správnym orgánom.
3. Starosta najmä :
a. Zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva
b. Vykonáva obecnú správu
c. Zastupuje obec navonok- vo vzťahu k štátnym orgánom,
- k právnickým a fyzickým osobám
d. Rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom, týmto
organizačným poriadkom , alebo iným rozhodnutím obecného zastupiteľstva
vyhradené obecnému zastupiteľstvu,
e. Uschováva obecnú pečať, obecnú zástavu a používa obecné insignie,
f. Podpisuje všeobecné záväzné nariadenia obce, uznesenia obecného
zastupiteľstva a rozhodnutia,
4. Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva ak sa domnieva, že
odporuje zákonom alebo je pre obec zjavne nevýhodné.
Toto svoje rozhodnutie musí prejednať ešte raz s obecným zastupiteľstvom, avšak
opätovným uznesením obecného zastupiteľstva nie je viazaný,
5. Ak si starosta neplní svoje povinnosti, najmä nezvolá viac ako štyri mesiace
zasadnutie obecného zastupiteľstva, nevykonáva obecnú správu najmenej šesť
mesiacov pre nespôsobilosť, pre chorobu alebo pre neprítomnosť v obci, obecné
zastupiteľstvo môže 3/5 väčšinou všetkých svojich poslancov rozhodnúť o voľbe
nového starostu na zvyšok volebného obdobia.

Do zvolenia nového starostu a zloženia sľubu vykonáva jeho úlohy zástupca starostu
s pomocou obecného zastupiteľstva.
§ 14
Zástupca starostu obce
1.
2.
3.
4.

Starosta obce má jedného zástupcu, ktorý je volený na celé funkčné obdobie
obecným zastupiteľstvom a to z poslancov obecného zastupiteľstva.
Zástupca starostu obce zastupuje starostu obce počas jeho neprítomnosti alebo
jeho nespôsobilosti na výkon funkcie.
Zástupca starostu je členom obecného zastupiteľstva s hlasom rozhodujúcim.
Zástupca starostu nemôže zastupovať starostu v nasledovných oblastiach :

a. nemôže podpisovať všeobecné záväzne nariadenie obce ani jeho
doplnky
b. uznesenia obecného zastupiteľstva podpisuje spolu s ostatnými
poslancami, ktorý sa schôdze zúčastnili
c. nemôže používať insígnie obce
d. nemôže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva
e. nemôže navrhovať zmeny v rozpočte obce a podpisovať ich
f. nemôže navrhovať zmeny v chode obecných podnikoch,
rozpočtových a príspevkových organizácii, meniť štatút týchto
organizácii ani formy odmeňovania
g. nemôže navrhovať ani zmeny v dlhodobých dokumentoch obce
ako sú :
- Všeobecné záväzné nariadenie obce
- Rozpočet obce schválený obecným zastupiteľstvom
a podpísaný starostom obce
- Rozhodnutia, ktoré boli podpísané starostom obce
a schválené obecným zastupiteľstvom
- V organizačnom poriadku obce
- V rokovacom poriadku obecného zastupiteľstva
Nemôže robiť žiadne zásahy do dokumentov, ktoré už boli schválené obecným
zastupiteľstvom a podpísané starostom obce, ani meniť rozhodnutia starostu obce, ktoré už
boli ním podpísané v súlade s § 13 tohto organizačného poriadku.

§ 15
HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE
1.

Hlavný kontrolór je uväzkovým pracovníkom obce volený obecným
zastupiteľstvom na návrh starostu obce. Je volený na dobu 6 rokov, nemôže byť
členom obecného zastupiteľstva. Vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich
z pôsobnosti obce.

2.

Hlavný kontrolór :
a. vykonáva kontrolu :
- nakladania s majetkom obce s majetkom vo vlastníctve
štátu, príp. vo vlastníctve iných právnických alebo
fyzických osôb, ktorý bol obci zverený
- účtovníctva a pokladničných operácií obecného úradu
- hospodárenia s finančnými zdrojmi obce
- čerpania rozpočtu, jeho zmien a záverečného účtu
- správnosti a opodstatnenosti čerpania finančných
prostriedkov obci účelovo poskytnutých, fondov
a dotácií
b. preveruje :
- ako organizácie a podniky ktoré sú v pôsobnosti obce
plnia svoju funkciu z hľadiska kvality a uspokojovania
potrieb obyvateľov obce a zároveň navrhuje opatrenia
na nápravu,
- tvorbu a čerpanie rozpočtu obce,
- opodstatnenosť zavedenia alebo zrušenia poplatkov
v obci,
- možnosti poskytovania úveru alebo pôžičky,
c. vypracúva odborné stanoviská :
- k návrhu rozpočtu a záverečnému účtu obce pred ich
schválením v obecnom zastupiteľstve

3.

Pri vykonávaní činnosti uvedených v ods. 2 tohto ustanovenia hlavný kontrolór
úzko spolupracuje so starostom obce a poslancami obecného zastupiteľstva
Hlavný kontrolór vybavuje sťažnosti a podnety občanov, ktoré boli podané na
orgány obce.
Hlavný kontrolór je za svoju činnosť zodpovedný obecnému zastupiteľstvu,
ktorému je povinný jedenkrát polročne podávať správu o vykonanej činnosti za
uplynulé obdobie.
Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov,
ako aj do akýchkoľvek iných dokumentov, tykajúcich sa pokladničných operácií,
vedenia účtovníctva, nakladania s majetkom obce a ďalej do všetkých dokladov,
ktorých potreba vyplýva z rozsahu jeho oprávnení uvedených v odseku 2 tohto
ustanovenia.
Výsledky kontroly spolu s návrhmi na odstránenie zistených nedostatkov predkladá
obecnému zastupiteľstvu.

4.
5.
6.

7.

Hlavný kontrolór sa zúčastňuje zasadnutí obecného zastupiteľstva s hlasom
poradným.

§ 16
KOMISIE
Obec Porúbka zriaďuje: Komisiu pre ochranu verejného záujmu pri výkone
funkcii verejných funkcionárov obce, finančná komisia podľa čl. 7 ods. 5 zákona
č.357/2004 Z.z.
Úlohy komisie plní obecné zastupiteľstvo na čele so zástupcom starostu obce
Ostatné komisie obec nezriaďuje.
§ 17
OBECNÝ ÚRAD
1. Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu, nemá
administratívnych pracovníkov, všetky úlohy plní starosta.
Zabezpečuje administratívne a organizačné veci obecného zastupiteľstva ako aj ďalších
zriadených orgánov obecným zastupiteľstvom.
1.

Obecný úrad najmä :
a. zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov obce,
b. zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie
obecného zastupiteľstva a komisii,
c. vypracúva písomné vyhotovenia všetkých hodnotení starostu,
d. vykonáva nariadenia obce, uznesenia obecného zastupiteľstva
a rozhodnutia starostu,

Prácu obecného úradu organizuje a vykonáva starosta.

§ 18
OBECNÝ

HASIČSKÝ A ZÁCHRANNÝ

ZBOR

1. V obci PORÚBKA nepôsobí dobrovoľný obecný hasičský a záchranný zbor.

PIATA HLAVA
§ 19
HLASOVANIE OBYVATEĽOV OBCE
/Miestne referendum/
1. Hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce
vyhlasuje obecné zastupiteľstvo.
2. Obecné zastupiteľstvo musí vyhlásiť hlasovanie obyvateľov obce, ak ide o návrh :

d. na zlúčenie, rozdelenie alebo zrušenie obce,
e. na zavedenie a zrušenie verejnej dávky a ak ide o návrh na zrušenie alebo
zavedenie miestnej dane alebo miestneho poplatku, o ktorom sa má podľa
uznesenia obecného zastupiteľstva rozhodnúť v miestnom referende,
f. petície skupiny obyvateľov obce v počte 20% všetkých oprávnených voličov
ku dňu podania tejto petície,
2. Obecné zastupiteľstvo môže vyhlásiť hlasovanie obyvateľov obce aj pred
rozhodnutím o ďalších dôležitých veciach, tykajúcich sa postavenia a rozvoja obce
alebo života obyvateľov obce,
3. Hlasovanie obyvateľov obce je platné ak sa ho zúčastní nadpolovičná väčšina
obyvateľov obce oprávnených voliť podľa zákona o voľbách do orgánov samosprávy
obci.
Rozhodnutie obyvateľov obce je prijaté, ak za návrh predložený na hlasovanie
hlasovala nadpolovičná väčšina voličov, ktorí sa zúčastnili hlasovania.
4. Podmienky, spôsob a formu uskutočnenia hlasovania obyvateľov obce, obecné
zastupiteľstvo podrobne upraví v osobitnom všeobecne záväznom nariadení.
ŠIESTA HLAVA
VEREJNÉ ZHROMAŢDENIA OBYVATEĽOV

OBCE

§ 20
1. Na prerokovanie obecných vecí môže obecné zastupiteľstvo zvolať verejné
zhromaždenie obyvateľov obce alebo jej časti.
2. Obecné zastupiteľstvo zvolá verejné zhromaždenie obyvateľov obce, prip. jej časti
vždy :
- ak o to požiada petíciou najmenej 20% obyvateľov obce,
- ak o to požiada ¼ poslancov obecného zastupiteľstva,
3. Obecné zastupiteľstvo sa môže uzniesť, že prenesie rozhodnutie o určitej dôležitej
otázke, tykajúcej sa obce na verejné zhromaždenie obyvateľov obce.
4. Podmienky organizovania a uskutočňovania verejného zhromaždenia ako aj
podmienky hlasovania môže obecné zastupiteľstvo upraviť podrobne vo
všeobecnom záväznom nariadení.
SIEDMA HLAVA
POSLANCI OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
§ 21
Úvodné ustanovenia
Poslancov obecného zastupiteľstva volia obyvatelia obce v priamych voľbách.

Spôsob voľby a počty poslancov sú určené osobitnými predpismi, podľa ktorých sa v obci
PORÚBKA volia piati poslanci.
§ 22
PRÁVA A POVINNOSTI POSLANCOV
1. Poslanec je oprávnený najmä :
a. predkladať obecnému zastupiteľstvu a ostatným orgánom samosprávy obce
návrhy
b. interpelovať starostu vo veciach tykajúcich sa jeho práce,
c. požadovať od riaditeľov obecných podnikov, vedúcich rozpočtových
a príspevkových organizácií vysvetlenia tykajúcich sa ich činnosti,
d. požadovať vysvetlenia a informácie od fyzických a právnických osôb, ktoré
podnikajú v obci podnikateľskú činnosť vo veciach tykajúcich sa dôsledkov
ich podnikania v obci,
e. zúčastňovať sa na previerkach, kontrolách, na vybavovaní sťažností,
oznámení a podnetov, ktoré vykonávajú orgány samosprávy obce,
f. požadovať vysvetlenia od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre
riadny výkon poslaneckej funkcie.
2. Poslanec je povinný najmä :
a.
b.
c.
d.

zložiť zákonom predpísaný sľub na prvom zasadnutí obecného
zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní
zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a jeho orgánov, do
ktorých bol zvolený
dodržiavať Organizačný poriadok obce PORÚBKA, Rokovací poriadok
obecného zastupiteľstva v PORÚBKE a Všeobecné záväzné nariadenie
obce PORÚBKA,
obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov

§ 22
VZNIK A ZÁNIK POSLANECKÉHO MANDÁTU.
1. Poslanec nadobúda svoje práva a povinnosti zvolením. Postup pri voľbách
upravuje osobitný zákon .
2. Funkčné obdobie poslancom začína dňom zvolenia a zložením sľubu, končí
dňom skončenia volebného obdobia,
3. Mandát poslanca zanikne dňom keď obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie
jeho rezignáciu /odstúpenie/.

Odmietnutie sľubu alebo sľub s výhradou znamená zánik mandátu. Mandát
poslanca zanikne aj vtedy, keď sa bez vážneho dôvodu a bez ospravedlnenia
nezúčastní trikrát po sebe zasadnutia, alebo keď počas jedného roka nie je spôsobilý
zúčastňovať sa zasadnutí obecného zastupiteľstva.
§ 23
NÁHRADY POSLANCOV
1. Funkcia poslanca sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného
pomeru.
Za jej výkon však obec môže poskytnúť odmenu. Poslancovi patrí náhrada skutočných
výdavkov, ktoré mu v súvislosti s výkonom funkcie poslanca vznikli a to podľa
osobitných predpisov platných pre pracovníkov v pracovnom pomere.
2. Poslanec nesmie byť pre výkon svojej funkcie ukrátený v nárokoch vyplývajúcich
z pracovného alebo obdobného pomeru.
3. Starostovi, ktorí je pre výkon funkcie uvoľnený zo zamestnania sa zachováva
pracovný pomer. Namiesto mzdy mu patrí primeraná odmena.
OSMA HLAVA
VZŤAH OBCE K OKOLITÝ M OBCIAM
§ 24
1. Veci spoločného záujmu obce PORÚBKA a okolitých obci sa riešia dohodou obce
s okolitými mestami a obcami.
2. Obec môže k obhajobe svojich práv a záujmov vytvárať združenia, nadväzovať
partnerské vzťahy a spolupracovať s obcami iných štátov a byť členom
republikových aj medzinárodných združení miestnych orgánov.

DEVIATA HLAVA
SYMBOLY OBCE, ČESTNÉ OBČIANSTVO A CENY
SYMBOLY OBCE
§ 25
Úvodné ustanovenia
1. Symboly obce sú :
a. Erb obce PORÚBKA
b. Zástava obce PORÚBKA
c. Pečať obce

2. Podrobné vyobrazenie obecných symbolov tvorí prílohu tohto organizačného
poriadku.
§ 26
ERB OBCE
1. Erb obce PORÚBKA tvorí :
V striebornom štíte z modrej oblej paţ ite vyrastajúcich
zlatostredých kvetov ľanu na zelených listnatých stopkách.

päť

modrých

§ 27
ZÁSTAVA OBCE
Zástavu obce PORÚBKA tvorí :
Sedem pozdĺţnych pruhov vo farbách, modrej, ţ ltej, bielej, zelenej, ţ ltej, bielej
a modrej. Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi
zostrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.
§ 28
PEČAŤ OBCE
Pečať obce PORÚBKA tvorí :
Je okrúhla, štandardných rozmerov s nápisom v oblúku OBEC PORÚBKA, vo
vnútri je v striebornom štíte z modrej oblej paţ ite vyrastajúcich päť modrých
zlatostredých kvetov ľanu na zelených listnatých stopkách.
§ 29
Podrobnejšiu úpravu používania obecných symbolov stanoví obecné zastupiteľstvo
v osobitnom všeobecne záväznom nariadení.

ČESTNÉ OBČIANSTVO A CENY, ODMENY
§ 30
1. Osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľadenie
obce, alebo ktorí obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi, môže
obecné zastupiteľstvo udeliť Čestné občianstvo obce PORÚBKA.
2. O udelení čestného občianstva rozhoduje obecné zastupiteľstvo spravidla na návrh
starostu.
3. O udelení čestného občianstva sa vydáva listina, ktorú podpisuje starosta.
4. Listinu možno vyhotoviť aj dvojjazyčne takým spôsobom, že druhé vyhotovenie je
v jazyku pocteného.

5. Slávnostné odovzdanie listiny poctenému sa vykonáva spravidla na mimoriadnom
zasadnutí obecného zastupiteľstva. Poctený občan sa pri tejto príležitosti alebo pri
svojej prvej návšteve obce zapisuje do pamätnej knihy obce.
6. Podrobnosti pre udeľovanie čestného občianstva obce môže obecné zastupiteľstvo
obce upraviť všeobecne záväzným nariadením.
CENA OBCE
§ 31
1. Vynikajúce tvorivé výkony, ktoré obohacujú ľudské poznanie, alebo ktoré
významným spôsobom prispeli k rozvoju obce, ďalej významné výsledky vedeckej,
technickej, umeleckej, publicistickej a verejno- prospešnej činnosti môže obecné
zastupiteľstvo odmeniť udelením Ceny obce PORÚBKA.
2. Návrhy na udelenie ceny môžu obecnému zastupiteľstvu predkladať poslanci,
starosta, pripadne aj občania obce.
Návrhy musia byť riadne odôvodnené.
1. Ceny sú spojené s listinou o udelení Ceny obce PORÚBKA a peňažnou odmenou,
ktorej výšku v každom konkrétnom prípade určí obecné zastupiteľstvo.
2. Výnimočne sa môže cena udeliť jednotlivcovi i po jeho smrti – in memoriam.
V takom prípade sa ceny môžu odovzdať rodinným príslušníkom pocteného.
ODMENY
§ 32
1. Starosta môže významnú činnosť osôb, ktoré sa zaslúžili o rozvoj a zveľadenie obce
oceniť udelením verejného uznania za zásluhy.
2. Obecné zastupiteľstvo spravidla na návrh starostu môže udeliť z obecných
prostriedkov vecné dary a odmeny a to najmä poslancom a iným obyvateľom obce,
príp. iným osobám za aktívnu prácu v orgánoch samosprávy a významný podiel na
rozvoji obce.

DESIATA HLAVA
§ 33
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Organizačný poriadok obce PORÚBKA je základnou právnou normou obce
PORÚBKA.
Všetky všeobecné záväzné nariadenia obce, uznesenia obecných orgánov a iné
predpisy obce musia byť v súlade s týmto organizačným poriadkom.
2. Zmeny a doplnky tohto organizačného poriadku schvaľuje obecné zastupiteľstvo
3/5 väčšinou všetkých poslancov.
3. Organizačný poriadok obce PORÚBKA bol schválený
ZASTUPITEĽSTVOM v PORÚBKE dňa 14.12. 2018.

OBECNÝM

4. Organizačný poriadok obce PORÚBKA nadobúda účinnosť dňom 01. 01. 2019
Ruší sa tým organizačný poriadok obce Porúbka schválený dňa 15.12. 2017.

V Porúbke dňa 14.12.2018

............................
starostka obce
Mgr. Martina Stašová

