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Príloha č. 3, str.
k Organizačnému poriadku OcÚ
Ivanka pri Dunaji – Dodatok 2/2014
PREHĽAD KOMPETENCIÍ ORGÁNOV A VEDÚCICH ZAMESTNANCOV
OBCE VYPLÝVAJÚCICH Z ORGANIZAČNÉHO PORIADKU OcÚ
Orgány a vedúci zamestnanci obce Ivanka pri Dunaji majú podľa tohto
organizačného poriadku OcÚ ustanovené tieto kompetencie:
P. č.
Kompetencia
1.
Obecné zastupiteľstvo:
1. rozhoduje:
a) o základných otázkach obce
b) o ďalších dôležitých veciach samosprávnej pôsobnosti v súlade
so zákonom, štatútom obce a osobitnými predpismi
2. schvaľuje:
a) organizačnú štruktúru obecného úradu a funkčnú náplň jeho
organizačných zložiek, ako súčasť organizačného poriadku OcÚ
b) zriadenie a zrušenie oddelení obecného úradu a sekretariátu
obecného úradu
c) zriadenie a zrušenie preddavkových organizácií, ako súčasti
obecného úradu: Matičný dom, Denný penzión, Obecná
knižnica a Informačné centrum
d) akékoľvek zmeny v organizačných zložkách obecného úradu,
ktoré majú za následok také znižovanie počtu pracovných miest,
v dôsledku ktorých dôjde k nadbytočnosti zamestnancov a k ich
uvoľňovaniu z pracovného pomeru z organizačných dôvodov
3. volí a odvoláva:
a) na návrh starostu zástupcu starostu
4. zriaďuje:
a) svoje poradné orgány
2.
Starosta:
1. zastupuje a koná:
a) zastupuje obec navonok
b) koná menom obecného úradu
2. zriaďuje:
a) svoje poradné orgány
b) referáty v oddeleniach obecného úradu
3. ukladá a kontroluje:
a) plnenie úloh OcÚ
b) vyhotovenie a novelizáciu legislatívnych noriem
4. koordinuje a kontroluje
a) prípravu podkladov pre rokovanie OZ a OR
b) uskutočnenie volieb, referend a cenzusov
c) úlohy vyplývajúce zo zákona 211/2000 Z. z. Zákona o slobode
informácií v znení neskorších predpisov.
5. navrhuje:
a) obecnému zastupiteľstvu voľbu a odvolanie zástupcu starostu a
jeho odmenu

Článok a bod

Čl. 2 bod 8

Čl. 4 bod 3
Čl. 7 bod 1

Čl. 2 bod 11
Čl. 2, bod 12

Čl. 2, bod 9
Čl. 8, bod 8
Čl. 2, bod 12
Čl. 7, bod 3
Príloha 2 OP
Príloha 2 OP
Príloha 2 OP
Príloha 2 OP
Príloha 2 OP
Čl. 2, bod 11
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P. č.

Kompetencia
6. odsúhlasuje:
a) externú spoluprácu v oblasti informačného systému obecného
úradu
b) externú právnu službu
c)
úlohy a povinnosti obce v oblasti civilnej obrany, a mobilizácie
d) úlohy a povinnosti obce v oblasti ochrany životného prostredia
7. podpisuje:
a) písomnosti obce, podľa podpisového poriadku

Článok a bod
Príloha 2 OP
Príloha 2 OP
Príloha 2 OP
Príloha 2 OP
Čl. 8, bod 2

3.

Zástupca starostu:
1. plní úlohy starostu:
a) počas neprítomnosti starostu alebo jeho nespôsobilosti na výkon Čl. 2, bod 10
funkcie alebo ak obec dočasne nemá starostu, s pomocou
KPKOZ

4.

Vedúci zamestnanec obecného úradu:
1. riadi a organizuje:
a) činnosť organizačnej zložky, ktorej riadenie bolo zverené do
jeho pôsobnosti v rámci vymedzenej právomoci
b) VKS ním riadenej organizačnej zložky
2. ukladá úlohy:
a) svojim podriadeným zamestnancom
3. deleguje:
a) zverenú právomoc v presne vymedzenom rozsahu na svojich
podriadených zamestnancov
b) kompetencie zastupovania na ním povereného podriadeného
zamestnanca v prípade dlhodobej neprítomnosti
4. podpisuje:
a) písomnosti obce, podľa podpisového poriadku

Čl. 9, bod 6
Čl. 10, bod 4
Čl. 9, bod 2
Čl. 3, bod 7
Čl. 9, bod 8
Čl. 8, body 2,7

