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MATERIÁL č. 68/2017 

na 11. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves 

konaného dňa 16. 12. 2017 o 14:30 h v zasadačke Obecného úradu v Bellovej Vsi 

 

 

Názov materiálu 

 

Informácia o vydaní  

Organizačného poriadku obce Bellova Ves 

 

Dôvod predloženia materiálu 

 

§ 13 ods. 4 písm. d) zákona SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 

Materiál spracoval a predkladá 

 

Ing. Mária Jankovičová, MBA 

starostka obce Bellova Ves 

 

Materiál obsahuje 

 

1. Dôvodová správa 

2. Návrh uznesenia  

3. Organizačný poriadok obce Bellova Ves 

(+prílohy) 

 

Materiál má/nemá dopad  na rozpočet 

obce 

 

nemá dopad na rozpočet obce 

 

Materiál predložený na zasadnutie 

obecného zastupiteľstva dňa/k bodu č. 

 

16. 12. 2017 

k bodu č. 3 

 

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 

 

Uznesenie č. ......../OZ/2017 zo dňa 16. 12. 2017 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

k informácií o vydaní Organizačného poriadku obce Bellova Ves 

Materiál sa predkladá na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves (ďalej len 

„obecné zastupiteľstvo“) v súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. d) zákona SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 369/1990 Zb.“) ako 

informatívny. 

Predložený materiál č. 68/2017 nemá dopad na rozpočet obce na rok 2017. 

 

Podľa ustanovenia § 13 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. starosta vydáva pracovný 

poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov obce; 

informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku. 

 

Organizačný poriadok Obecného úradu obce Bellova Ves (ďalej len „organizačný poriadok“) 

je základnou organizačnou právnou normou Obecného úradu obce Bellova Ves (ďalej len „obecný 

úrad“) a je záväzný pre všetkých zamestnancov obce pracujúcich na obecnom úrade. 

Organizačný poriadok upravuje najmä právne postavenie obecného úradu, právomoc, 

zodpovednosť a náplň práce obecného úradu, vzťah volených orgánov obce k obecnému úradu, 

vnútornú organizáciu obecného úradu, najmä jeho organizačné členenie, vnútornú právomoc                     

a pôsobnosť jednotlivých úsekov, práva a povinnosti zamestnancov, postup pri odovzdávaní funkcií 

a postup spisovej služby a obeh písomností. Organizačný poriadok určuje aj počet zamestnancov             

a ich pracovné činnosti. 

Organizačný poriadok bol vydaný dňa 01. marca 2017. Súčasťou organizačného poriadku je 

schéma organizačnej štruktúry obecného úradu a Podpisový poriadok obce Bellova Ves. 

 

 

Navrhujeme obecnému zastupiteľstvu, aby informáciu o vydaní organizačného poriadku 

vzalo na vedomie a prijalo uznesenie obecného zastupiteľstva v predloženom znení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NÁVRH UZNESENIA 

(k mat. č. 68/2017) 

 

Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves  

k bodu č. 3 návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva  

konaného dňa 16. 12. 2017 o 14:30 h v zasadačke Obecného úradu v Bellovej Vsi 

 

Názov bodu č. 2 návrhu programu zasadnutia: 

Informácia o vydaní Organizačného poriadku Obecného úradu obce Bellova Ves 

 

Uznesenie č. ........../OZ/2017 zo dňa 16. 12. 2017  

Obecné zastupiteľstvo obce Bellova Ves 

A. Berie na vedomie 

1. Informácie starostky obce Bellova Ves Ing. Márie Jankovičovej, MBA:  

a) o vydaní Organizačného poriadku Obecného úradu obce Bellova Ves s účinnosťou      

od 01. 03. 2017, 

b) o vydaní Podpisového poriadku obce Bellova Ves s účinnosťou od 01. 03. 2017      

(ako súčasť organizačného poriadku), 

c) o zverejnení organizačného poriadku a podpisového poriadku na webovom sídle 

obce www.bellovaves.sk. 

d) o zrušení Organizačno – pracovného poriadku Obecného úradu obce Bellova Ves zo 

dňa 05. 12. 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh uznesenia môže byť doplnený (prípade pozmenený) v zmysle záverov z diskusie poslancov obecného 

zastupiteľstva vo veci. 

 

http://www.bellovaves.sk/

