
O  B  E  C   H L A D O V K A 
 

ŠTATÚT  OBCE   
 
 
Obecné zastupiteľstvo v Hladovke na základe § 11 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva pre katastrálne územie obce Hladovka 
tento  
 
 

Štatút obce HLADOVKA 
 

Prvá hlava 
ÚVODNÉ USTANOVENIA 

§1 
 

1/ Štatút obce Hladovka upravuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi 
najmä postavenie a pôsobnosť obce, základné zásady hospodárenia a financovania, 
nakladania s majetkom obce, ďalej postavenie a pôsobnosť obecného zastupiteľstva, starostu 
a ďalších orgánov samosprávy, ich vnútornú štruktúru, deľbu práce medzi nimi, formy 
a metódy ich práce, udeľovanie čestného občianstva, cien obce a odmien. 
2/ Štatút obce Hladovka je základným normatívno-právnym a organizačným predpisom obce. 
 

§2 
Postavenie a územie obce 

 
1/ Obec Hladovka je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. 
Združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. 
2/  Územie obce je územný celok tvoriaci katastrálne územie obce Hladovka. Zmeny územia 
obce Hladovka možno vykonať len so súhlasom obce a na základe stanoviska krajského 
úradu, v ktorého územnom obvode sa obec nachádza, ak osobitný zákon neustanovuje inak. 
3/ Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne 
hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. 
4/ Obec má právo na vlastné symboly a v prípade, že ich má je povinná ich používať pri 
výkone samosprávy. 
5/  Ukladať obci povinnosti alebo zasahovať do jej oprávnení možno len zákonom. 
 

§3 
Obyvatelia obce, ich práva a povinnosti 

 
1/  Obyvateľom obce Hladovka je osoba, ktorá má na území obce trvalý pobyt. 
2/ Obyvateľ obce sa zúčastňuje na samospráve obce najmä výkonom svojich práv 
a povinností.  Tieto sú zakotvené v ust.§3 ods.2 a §4 ods.2 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov. 
3/ Obec má voči občanom povinnosti stanovené zákonom a ďalšími všeobecne záväznými 
právnymi predpismi. 
4/ Na samospráve obce sa má právo podieľať aj ten, kto má na jej území nehnuteľný majetok 
alebo v obci platí miestnu daň alebo miestny poplatok, alebo je v obci prihlásený na 
prechodný pobyt alebo dlhodobý pobyt, a tiež 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/. 



5/ 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.   
 

§4 
Samospráva obce Hladovka 

 
1/ Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej 
majetku, všetky záležitosti, ktoré ako jej samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný zákon, ak 
takéto úkony podľa zákona nevykonáva štát alebo iná právnická alebo fyzická osoba. 
2/ Samosprávu obce Hladovka vykonávajú obyvatelia obce: 
a/ orgánmi obce, 
b/ hlasovaním obyvateľov obce, 
c/ verejným zhromaždením obyvateľov obce. 
3/ Obec spolupracuje v záujme rozvoja obce s politickými stranami a politickými hnutiami, 
s občianskymi združeniami a inými právnickými osobami, ako aj s fyzickými osobami 
pôsobiacimi v obci. 
4/ Obec môže vo veciach územnej samosprávy vydávať nariadenia. Nariadenie obce nesmie 
byť v rozpore s Ústavou SR, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, 
s ktorými vyslovila súhlas NR SR a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom 
ustanoveným zákonom. 
5/ Vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy, môže vydávať nariadenie len na 
základe splnomocnenia zákonom a v jeho medziach. Takéto nariadenie nesmie byť v rozpore 
s Ústavou SR, s ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktoré boli ratifikované 
a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, so zákonmi, s nariadeniami vlády, so 
všeobecne záväznými predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy. 
6/ Spôsob vydávania nariadení a podmienky platnosti a účinnosti určuje zákon. 
7/ Nariadenie musí byť každému prístupne na OcÚ v Hladovke a na webovej stránke obce, ak 
ju obec prevádzkuje. 
 

Druhá hlava 
MAJETOK OBCE 

§5 
 

1/ Majetkom obce Hladovka sú veci vo vlastníctve obce a majetkové práva obce. 
2/ Majetok obce Hladovka slúži na plnenie jej úloh. Má sa zveľaďovať a zhodnocovať a vo 
svojej celkovej hodnote zásadne nezmenšený zachovať. Darovanie nehnuteľného majetku 
obce je neprípustné, ak osobitný predpis neustanoví inak. Majetok možno použiť najmä na 
verejné účely, na podnikateľskú činnosť a na výkon samosprávy obce. 
3/ Majetok obce, ktorý slúži pre verejné účely /najmä miestne komunikácie a iné verejné 
priestranstvá/, je verejne prístupný a možno ho obvyklým spôsobom používať, ak jeho 
používanie obec neobmedzila. 
4/ Majetok obce určený na podnikateľskú činnosť slúži ako majetkový základ pre subjekty 
a právnické osoby založené obcou alebo na ďalšie možné formy podnikateľskej činnosti 
v súlade s Obchodným zákonníkom. 
5/ Majetok obce určený na výkon samosprávy obce možno použiť na plnenie záväzkov 
a uspokojovanie potrieb obce a na činnosť samosprávnych orgánov obce. 
6/ Evidenciu o stave a pohybe majetku obce vedie obecný úrad. 
7/ Obec vystupuje v majetkových vzťahoch vo svojom mene a má majetkovú zodpovednosť 
z týchto vzťahov vyplývajúcu, pokiaľ osobitné predpisy neustanovujú inak. 
 

 
 
 



§6 
 

1/ Orgány obce a subjekty s majetkovou účasťou obce sú povinné hospodáriť s majetkom 
obce a s majetkom v štátnom vlastníctve, ako aj vo vlastníctve iných fyzických a právnických 
osôb, ktorý bol obci zverený, v prospech rozvoja obce a jej občanov a ochrany a tvorby 
životného prostredia. 
2/ Orgány obce a subjekty s majetkovou účasťou 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 v súlade s platnou právnou úpravou. 

3/ Na rozmnoženie, zveľaďovanie a údržbu majetku obce možno zorganizovať obecnú 
zbierku, povoliť lotériu alebo inú podobnú hru v súlade so všeobecne záväznými právnymi 
predpismi. 
4/ V majetkových veciach /majetkovoprávnych záležitostiach/  obce Hladovka koná v jej 
mene starosta. 
 

§7 
 
1/ Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové 
organizácie, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe. 
2/ Podrobný postup zriaďovania, zrušovania a kontroly  rozpočtových a príspevkových 
organizácií a vymedzenie ich práv a povinností upraví obecné zastupiteľstvo v zakladateľskej 
zmluve, stanovách, spoločenskej zmluve, zriaďovateľskej listine a pod. 
3/ Právnické osoby s majetkovou účasťou obce  obec zakladá, resp. zriaďuje v súlade 
s platnou právnou úpravou. 
 

§8 
 
Za používanie majetku obce možno vyberať dávky v súlade s platnou právnou úpravou. 
 

§9 
 
1/ Podrobnosti o hospodárení a nakladaní s majetkom obce upravujú „Smernice na ochranu 
majetku obce a nakladanie s finančnými prostriedkami obce“, ktoré tvoria prílohu 
Organizačného poriadku OcÚ v Hladovke a ktoré schvaľuje obecné zastupiteľstvo. 
 
2/ Zásady upravujú a bližšie vymedzujú najmä: 

majetok obce Hladovka, 
nadobúdanie a prevody vlastníctva obce, 
postup prenechávania majetku obce do užívania fyzickým a právnickým osobám, 
správu majetku obce, 
hospodárenie a nakladanie s pohľadávkami a inými majetkovými právami obce, 
nakladanie s cennými papiermi,  
kontrolu dodržiavania zásad hospodárenia s majetkom. 

 
 
 



Tretia hlava 
FINANCOVANIE A ROZPOČET OBCE  

§ 10  
Financovanie 

 
1/ Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, zo štátnych dotácií, ako 
aj z ďalších zdrojov. 
2/ Obec môže financovať svoje úlohy aj z prostriedkov združených s inými obcami /mestami/ 
príp. s inými právnickými a fyzickými osobami. 
3/ Obec môže na plnenie svojich úloh použiť návratné zdroje financovania a prostriedky 
mimorozpočtových fondov, ktoré si môže zriadiť. 

 
§11 

Rozpočet 
 

1/ Základom finančného hospodárenia obce Hladovka je rozpočet obce, ktorý sa vnútorne 
člení na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie a zostavuje sa na 3 roky. 
2/ Pred schválením sa rozpočet musí zverejniť najmenej na 15 dní na úradnej tabuli v obci, 
aby sa k nemu mohli obyvatelia obce vyjadriť. To isté sa týka aj záverečného účtu obce. 
3/ Rozpočet obce obsahuje príjmy a výdavky spojené s činnosťou samosprávy, finančné 
vzťahy k štátnemu rozpočtu, k rozpočtu samosprávneho kraja a finančné vzťahy 
k právnickým a fyzickým osobám. 
4/ Obec vedie účtovníctvo podľa osobitného zákona. Ročnú účtovnú závierku overuje audítor. 
Audítor overuje aj ďalšie skutočnosti ustanovené osobitným zákonom. 
5/ Prebytky rozpočtu obce možno previesť do rozpočtu obce na ďalší kalendárny rok, alebo 
do mimorozpočtového peňažného fondu obce. 
6/ Obec môže využívať ekonomické nástroje /dane, poplatky, pokuty a iné/ ako regulatíva na 
podporu ochrany životného prostredia. 
 

§12 
Rozpočtové provizórium 

 
1/ Ak nebude rozpočet obce na nasledujúci rozpočtový rok schválený do 31.decembra 
bežného roka, riadi sa rozpočtové hospodárenie v čase od 1.januára rozpočtového roka do 
schválenia rozpočtu obecným zastupiteľstvom rozpočtovým provizóriom podľa predloženého 
návrhu rozpočtu obce. Ak návrh rozpočtu nebol do 31.12. predložený, hospodári obec podľa 
rozpočtu z predchádzajúceho roka, pričom výdavky nesmú v žiadnom mesiaci rozpočtového 
roka prekročiť 1/12 celkových výdavkov rozpočtu obce za predchádzajúci rozpočtový rok. 
Výnimkou sú výdavky, ktoré sa spravujú dohodnutými termínmi splácania a výdavky na 
povinnú úhradu podľa osobitných predpisov. 
2/ Rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené v čase rozpočtového provizória sa zúčtujú s 
rozpočtom obce po jeho schválení. 
3/  Podrobnosti rozpočtového hospodárenia obce určuje zákon o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Štvrtá hlava 
ORGÁNY OBCE 

§13 
Základné ustanovenia 

 
1/ Orgánmi obce sú: 

obecné zastupiteľstvo, 
 starosta. 

2/ Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť a zrušiť podľa potreby stále alebo dočasné výkonné, 
kontrolné a poradné orgány a určuje im náplň práce. 
 

§ 14 
Obecné zastupiteľstvo 

 
1/ Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených 
v priamych voľbách obyvateľmi obce  na štyri roky. 
2/ Obecné zastupiteľstvo v Hladovke má vzhľadom na počet obyvateľov 5 až 7 poslancov. 
Presný počet poslancov určuje na celé volebné obdobie obecné zastupiteľstvo pred voľbami. 
3/ Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov 
novozvoleného obecného zastupiteľstva. 
 

§15 
Úlohy obecného zastupiteľstva 

 
1/ Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce Hladovka a vykonáva 
svoje vyhradené právomoci podľa odseku 2. 

2/ Obecnému zastupiteľstvu je vyhradené najmä: 
  a)určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý    
obec užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať 
hospodárenie s ním, 

b)schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať 
záverečný účet obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu 
o zriadení  

c)združenia obcí, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí dlhu a prevzatí 
ručiteľského záväzku,   
schvaľovať územný plán obce alebo jeho časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí 
života obce, 
d)rozhodovať o zavedení alebo zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku podľa 
osobitných predpisov, 
e)určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky,  
f)vyhlasovať hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja 
obce a zvolávať verejné zhromaždenia občanov, 

      g) uznášať sa na nariadeniach obce, 
h)schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom 
združení, 
ch) určovať organizáciu obecného úradu a určovať plat starostu a hlavného kontrolóra 
obce, 

      i)zriaďovať funkciu hlavného kontrolóra a určovať mu rozsah pracovného úväzku,  
j) schvaľovať poriadok odmeňovania pracovníkov obce, vypracovaný podľa osobitného    
predpisu, ako aj ďalšie predpisy, 
zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh 
starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich, zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti 
a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich orgánov, ako aj schvaľovať 
majetkovú účasť obce v právnickej osobe, 



schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj 
zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu, 
zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce, 
udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny, 
schvaľovať zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku, 
schvaľovať zmluvné prevody vlastníctva hnuteľného majetku nad hodnotu 1000,-€ 
schvaľovať nakladanie s majetkovými právami nad 1000,-€ 
schvaľovať vklady nehnuteľného majetku do majetku zakladaných alebo existujúcich 
obchodných spoločností, 
schvaľovať vklady iného ako nehnuteľného majetku do majetku zakladaných alebo 
existujúcich obchodných spoločností, ak ich hodnota presahuje 1000,-€, 
schvaľovať aukčný predaj vecí podľa osobitných predpisov, 
ustanoviť erb obce, vlajku obce a pečať obce,  
schvaľovať štatút obce. 

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 uznesení  a zabezpečovania úloh týkajúcich sa obecnej samosprávy stanovuje 
Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Hladovke. 
 

§16 
Starosta obce 

 
1/ Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným  orgánom obce je starosta. Funkcia starostu 
obce je verejnou funkciou. Funkčné obdobie starostu sa začína zložením sľubu a končí 
zložením sľubu novozvoleného starostu. Spôsob voľby starostu upravuje osobitný zákon. 
2/ Starosta obce je štatutárnym orgánom obce v majetkovoprávnych vzťahoch obce 
a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce. V administratívnych vzťahoch je 
správnym orgánom. 
3/ Starosta:  
1. zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a podpisuje jeho uznesenia, 
2. vykonáva obecnú správu, 
3. zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám, 
4. rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce  

vyhradené obecnému zastupiteľstvu,   
5. uschováva obecnú pečať a obecnú zástavu a používa obecné insígnie, 
6. podpisuje nariadenia obce a uznesenia obecného zastupiteľstva. 
4/ Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva ak sa domnieva, že 
odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v zákonnej lehote, 
t.j. do 10 dní od jeho schválenia obecným zastupiteľstvom. Ak pozastavené uznesenie obecné 
zastupiteľstvo do dvoch mesiacov potvrdí trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov, 
jeho výkon už nemôže pozastaviť. Ak pozastavené uznesenie obecné zastupiteľstvo v lehote 
dvoch mesiacov nepotvrdí, stráca toto uznesenie platnosť. 
5/ Starosta nemôže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva o voľbe a odvolaní 
hlavného kontrolóra.  
 
 
 
 
 
 
 



§ 17 
Zástupca starostu 

 
1/ Starosta má jedného zástupcu, ktorý je volený na celé funkčné obdobie  obecným 
zastupiteľstvom z poslancov obecného zastupiteľstva. 
2/ Zástupca starostu zastupuje starostu počas jeho neprítomnosti alebo jeho nespôsobilosti na 
výkon funkcie. Obecné zastupiteľstvo môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať. 
3/ Zástupca starostu počas neprítomnosti starostu  alebo jeho nespôsobilosti plní funkcie 
starostu obce. 
4/ Podrobnejšiu úpravu pôsobnosti zástupcu starostu obsahuje Organizačný poriadok 
Obecného úradu v Hladovke. 
 
 
 
 

§ 18 
Hlavný kontrolór obce 

 
1/ Hlavného kontrolóra volí na 6 rokov a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je 
zamestnancom obce a za svoju činnosť zodpovedá obecnému zastupiteľstvu. 
2/ Hlavný kontrolór plní funkcie podľa zákona o obecnom zriadení a zúčastňuje sa na 
zasadnutiach obecného zastupiteľstva s hlasom poradným. 
3/ Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať  do účtovných a pokladničných dokladov , ako aj 
do iných dokumentov, týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia účtovníctva, nakladania 
s majetkom obce a do iných dokladov potrebných na výkon kontroly. 
4/ Hlavný kontrolór môže vykonávať kontrolnú činnosť pre viaceré obce podľa osobitného 
zákona.  
 

§ 19 
Komisie obecného zastupiteľstva 

 
1/ Komisie zriaďuje a ruší obecné zastupiteľstvo ako stále alebo dočasné poradné, iniciatívne 
a kontrolné orgány obecné zastupiteľstvo. 
2/ Komisie sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a obyvateľov obce zvolených 
obecným zastupiteľstvom z radov odborníkov. 
3/ Každá komisia sa skladá z predsedu komisie a členov komisie. 
Predseda komisie: 

a/ riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej schôdze  a riadi ich priebeh, pripravuje 
program schôdze, 
b/zostavuje plán činnosti, 
c/organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva, 
d/zastupuje komisiu navonok, 
e/vedie písomné záznamy o schôdzkach komisie, 
f/zabezpečuje administratívnu agendu súvisiacu s činnosťou komisie, 
g/ plní ďalšie úlohy, ktorými ho komisia poverí. 

4/ Obecné zastupiteľstvo volí predsedu komisie – ním je vždy poslanec obecného 
zastupiteľstva – a členov komisie. Vymedzuje im úlohy podľa miestnych podmienok 
a potrieb. 
5/  Komisie na úseku, pre ktorý boli zriadené, najmä:  
a/ vypracúvajú  stanoviská k materiálom prerokúvaným obecnými orgánmi, k najdôležitejším 
otázkam života obce a k dôležitým investičným zámerom, 
b/ vypracúvajú návrhy a podnety na riešenie dôležitých otázok života v obci a predkladajú ich 
orgánom obce, ktoré sú povinné sa nimi zaoberať a o výsledku komisiu informovať, 



c/ kontrolujú spôsob realizácie uznesení obecného zastupiteľstva, dozerajú na hospodárenie 
s majetkom obce, prípadne majetkom prenechaným obci na dočasné užívanie, ďalej dozerajú 
na podnikateľskú a investičnú činnosť v obci, kontrolujú ako sa vybavujú sťažnosti, príp. 
pripomienky obyvateľov obce. 
6/ Komisie sa schádzajú podľa potreby a v súlade s plánom práce schváleným obecným 
zastupiteľstvom. 

§20 
Obecný úrad 

 
1/ Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu. Obecný úrad nemá 
právnu subjektivitu. Jeho prácu organizuje starosta. 
2/ Obecný úrad zabezpečuje administratívne a organizačné veci obecného zastupiteľstva 
a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom. 
3/ Vnútornú organizáciu obecného úradu, najmä jeho organizačné členenie, pôsobnosť 
jednotlivých útvarov, zásady riadenia, zásady organizačnej štruktúry úradu a tiež ich 
vzájomné vzťahy obsahuje Organizačný poriadok Obecného úradu v Hladovke, ktorý 
schvaľuje obecné zastupiteľstvo. 
 

§21 
Obecný hasičský zbor 

 
1/ Na území obce plní úlohy súvisiace so zdolávaním požiarov a vykonávaním záchranných 
prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach Obecný hasičský zbor. 
2/ Veliteľa Obecného hasičského zboru vymenúva a odvoláva obecné zastupiteľstvo po 
schválení Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru, spravidla na návrh 
Dobrovoľnej požiarnej ochrany. 
3/ Členom Obecného hasičského zboru môže byť len osoba vo veku 18 až 60 rokov, 
zdravotne spôsobilá a spôsobilá na právne úkony. 
4/  Počet členov Obecného hasičského zboru a jeho materiálno-technické vybavenie určuje 
obecné zastupiteľstvo po prerokovaní s okresným riaditeľstvom, pričom prihliada najmä na 
nebezpečenstvo vzniku požiaru v obci. 
5/  Obecný hasičský zbor najmä: 
7. vykonáva záchranu osôb ohrozených požiarom a zdolávanie požiarov, 
8. vykonáva záchranu zvierat a majetku ohrozených požiarom, 
9. vykonáva záchranné práce pri živelných pohromách, 
10. poskytuje pomoc podľa svojich technických možností a odbornej kvalifikácie pri 

bezprostrednom ohrození života osôb pri nehodách a iných mimoriadnych udalostiach, 
11. zabezpečuje akcieschopnosť hasičskej techniky a jej vecných prostriedkov, 
12. vykonáva v určenom rozsahu odbornú prípravu svojich členov, 
13. ohlasuje bez zbytočného odkladu okresnému riaditeľstvu zásahy pri zdolávaní požiarov 

a pri vykonávaní záchranných prác počas živelných pohrôm a iných mimoriadnych 
udalostí, 

14. vypracúva a vedie dokumentáciu hasičskej jednotky. 
6/  Povinnosti členov Obecného hasičského zboru: 
15. podriadiť sa pri svojej činnosti príkazom veliteľa, 
16. zúčastňovať sa v určenom rozsahu na odbornej príprave a preverení fyzickej zdatnosti 

a odborných znalostí, 
17. podrobiť sa preventívnej lekárskej prehliadke. 
7/  Za činnosť zboru a jeho pripravenosť zodpovedá zriaďovateľovi veliteľ. 
 
 
 
 
 



Piata hlava 
HLASOVANIE OBYVATEĽOV OBCE 

§22 
 
1/ Obecné zastupiteľstvo môže o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce vyhlásiť 
hlasovanie obyvateľov obce, teda miestne referendum. 
2/ Obecné zastupiteľstvo musí vyhlásiť hlasovanie obyvateľov obce, ak ide o: 
     a/  zlúčenie obcí, rozdelenie alebo zrušenie obce, ako aj zmenu názvu obce, 
     b/ odvolanie starostu, 
     c/ petíciu skupiny obyvateľov obce aspoň 30% oprávnených voličov. 
3/ Výsledky hlasovania obyvateľov obce sú platné, ak sa na ňom zúčastnila aspoň polovica  
oprávnených voličov a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou platných hlasov 
účastníkov hlasovania obyvateľov obce. 
4/ Obecné zastupiteľstvo vyhlási výsledky hlasovania obyvateľov obce do troch dní od 
doručenia zápisnice o výsledkoch hlasovania na úradnej tabuli. 
 
 
 
 
                                                                    
                                                                 Šiesta hlava 

VEREJNÉ  ZHROMAŽDENIA OBYVATEĽOV OBCE 
§23 

 
1/  Na prerokovanie obecných vecí môže obecné zastupiteľstvo zvolať verejné zhromaždenie 
obyvateľov obce alebo jej časti.  
2/ Verejné zhromaždenie môže obecné zastupiteľstvo zapracovať aj do svojho plánu práce, 
pričom v takomto prípade sa verejné zhromaždenie uskutoční spolu so zasadnutím obecného 
zastupiteľstva.   
3/ Verejné zhromaždenie sa zvoláva oznámením na úradnej tabuli na obecnom úrade 
a vyhlásením v obecnom rozhlase. O prerokovanej problematike sa spisuje písomná 
zápisnica, ktorej súčasťou musí byť prezenčná listina prítomných obyvateľov obce. Ak ide 
o verejné zhromaždenie spojené so zasadnutím obecného zastupiteľstva podľa ods. 2, 
vyhotovuje sa jedna spoločná zápisnica, ku ktorej sa prikladá prezenčná listina poslancov 
a prezenčná listina občanov prítomných na verejnom zhromaždení. 
 
 

Siedma hlava 
POSLANCI OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

§24 
Povinnosti poslanca obecného zastupiteľstva 

 
1/ Poslanec je povinný najmä: 
18. zložiť sľub na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní, 
19. zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol 

zvolený, 
20. dodržiavať rokovací poriadok, 
21. na požiadanie informovať voličov o svojej činnosti a činnosti obecného zastupiteľstva, 
22. obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov. 

 
 
 
 
 



§ 25 
Oprávnenia poslanca obecného zastupiteľstva 

 
1/ Poslanec je oprávnený najmä: 
23. predkladať obecnému zastupiteľstvu a ostatným orgánom obce návrhy, 
24. interpelovať starostu vo veciach týkajúcich sa jeho práce, 
25. požadovať od riaditeľov právnických osôb založených alebo zriadených obcou vo veciach 

týkajúcich sa ich činnosti, 
26. požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú 

v obci podnikateľskú činnosť, vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v obci, 
27. zúčastňovať sa na previerkach, na kontrolách, na vybavovaní sťažností a oznámení, ktoré 

uskutočňujú orgány obce,  
28. požadovať vysvetlenie od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon 

poslaneckej funkcie. 
 

§ 26 
Výkon funkcie a náhrady poslancov 

 
1/ Funkcia poslanca sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného 
pomeru. Za jej výkon môže obec poskytnúť odmenu. Poslancovi patrí náhrada skutočných 
výdavkov, ktoré mu v súvislosti s výkonom funkcie poslanca vznikli, podľa osobitných 
predpisov platných pre zamestnancov v pracovnom pomere. 
2/ Poslanec nesmie byť pre výkon svojej funkcie ukrátený na právach ani na nárokoch 
vyplývajúcich z pracovného alebo obdobného pomeru. 
 

Ôsma hlava 
SPOLUPRÁCA OBCÍ 

§27 
 

1/ Obec Hladovka môže na vnútroštátnej úrovni spolupracovať s inou obcou alebo obcami, na 
základe zmluvy uzavretej na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti, na základe 
zmluvy o zriadení združenia obcí, zriadením alebo založením právnickej osoby podľa 
osobitného zákona. 
2/ Obec Hladovka môže na medzinárodnej úrovni spolupracovať s územnými a správnymi 
celkami alebo s úradmi iných štátov vykonávajúcimi miestne funkcie. Za týmto účelom má 
právo stať sa členom medzinárodného združenia územných celkov alebo územných orgánov.  
 
 
 

Osma hlava 
SYMBOLY OBCE, ČESTNÉ OBČIANSTVO, 

CENY A ODMENY, KRONIKA OBCE 
§28 

Úvodné ustanovenie 
 

1/ Obecné symboly sú: 
a/ erb obce  
b/ vlajka obce 
c/ pečať obce  
 
 
 
 
 



 
 

§29 
 

Erb obce  Hladovka 
 
1/ Erb obce Hladovka tvorí svätý Ján Nepomucký,  krucifix   drží  v ľavej ruke a v pravej má 
palmovú ratolesť. Po stranách vo výške pásu má po jednej hviezdičke a nad hlavou tri 
hviezdičky.  
2/ Podrobné a záväzné vyobrazenie erbu obce  Hladovka tvorí prílohu č. 1 tohto štatútu.  
3/ Právo použiť a používať erb obce je viazané na súhlas  /povolenie/ starostu. Súhlas starostu 
sa vydáva  maximálne na dobu jedného roka. 
Záujemca o používanie obecného erbu uvedie v písomnej žiadosti formu a spôsob  používania 
vyobrazenia erbu.  Žiadosť podávajú všetky subjekty, okrem tých ktoré sú uvedené v ods. 4 
tohto ustanovenia.  
 
Žiadosť musí obsahovať  : 
- úplný grafický návrh, spôsob použitia erbu 
- obdobie, na ktoré sa žiada vydanie súhlasu  (povolenia) 
-potvrdenie o zaplatení poplatku, ktorý je najmenej 16,-€ a najviac 165,- € a jeho výšku určí 
starosta obce primerane dĺžke a spôsobu použitia. 
 
 
4/ Erb obce sa používa : 
- na pečatidle obce 
- na insígniách starostu 
- na listinách o udelení čestného občianstva obce Hladovka., ceny obce Hladovka a uznaniach 
obce Hladovka- na budovách, kde má sídlo Obecný úrad v  Hladovke 
- na označenie katastrálneho územia 
- v rokovacích miestnostiach orgánov obce 
- na preukazoch poslancov obce 
- na rovnošatách obecného hasičského zboru 
2) na označenie vozidiel obce a obecného hasičského zboru 
   Subjekty používajúce erb obce zhora uvedeným spôsobom sú oslobodené od platenia 
poplatkov. 
5/ Listiny s erbom obce sa používajú len vtedy, ak obsahujú nariadenia, uznesenia alebo 
rozhodnutia orgánov obce, alebo ak osvedčujú dôležité skutočnosti alebo oprávnenia. 
V bežnom korešpondenčnom styku sa zásadne erb obce nepoužíva.  
Listový papier s vyobrazeným erbom používa výlučne starosta. 
6/ Za správne zaobchádzanie s erbom obce a za jeho ochranu zodpovedá tá fyzická alebo 
právnická osoba, ktorá ho použila alebo používa.  
Každý je povinný strpieť na výzvu odstránenie  neoprávneného  použitého erbu. 
7/ Za nesprávne použitie erbu môže starosta uložiť pokutu až do výšky 33,00 EUR u 
právnickej a  66,00 EUR u fyzickej osoby. 
8/ Za neoprávnené použitie erbu môže starosta uložiť pokutu až do výšky 663,00 EUR  
u právnickej a 165,00 EUR u fyzickej osoby. 
 
 
 

§ 30 
Zástava obce Hladovka 

 
1/ Zástavu obce Hladovka tvorí obdĺžnik zakončený troma cípmi, v ktorého strede je biely  
 pás lemovaný žltými pásmi a po krajoch z jednej  a z druhej strany modrými  pásmi.  



2/ Podrobné a záväzné vyobrazenie zástavy obce Hladovka tvorí prílohu č. 2 tohto štatútu. 
 
3/ Zástavu obce Hladovka používa starosta a obecné zastupiteľstvo pri slávnostných  
a oficiálnych príležitostiach obecného, resp. štátneho  charakteru a to vyvesením na 
budovách, v ktorých sídlia, príp. v sieňach, kde sa koná slávnostné zhromaždenie.  
Výzvu na použitie zástavy vydáva starosta, ktorý zároveň určí spôsob a trvanie výzdoby. 
4/ Zástava obce sa môže používať aj vo verejných sprievodoch a pri príležitostnej vnútornej 
výzdobe miestností a siení, ktoré sú prístupné verejnosti.  
5/ Ak sa pri výzdobe používa štátna vlajka SR  a obecná zástava spoločne, sú umiestnené  
v rovnakej výške vedľa seba, pričom štátna vlajka ju umiestnená z čelného pohľadu vľavo 
/ § 8 odst. 6 zák. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch SR a ich používaní /.  
6/ Zástava obce sa vztyčuje zásadne na vlajkový stožiar. Zástava sa vztyčuje a sníma pomaly 
a dôstojne, pri snímaní sa nesmie dotýkať zeme. Vztyčovanie a snímanie zástavy obce 
uskutočňuje starosta, veliteľ DPZ alebo poverení poslanci OZ.  
7/ Pri používaní a vyvesovaní  zástavy musia  byť dodržané nasledovné pravidlá :  
a / Zástava sa nesmie použiť poškodená, ani zašpinená nesmie sa zväzovať do ružice 
b/ na zástave nesmie byť žiadny text, vyobrazenie, obraz, znak alebo odznak, kytica, 
smútočný závoj a pod. 
8/ Za správne zaobchádzanie so zástavou obce a za jej ochranu zodpovedá  tá fyzická alebo 
právnická osoba, ktorá ju použila alebo používa.  
9/ Obec Hladovka určí všeobecne záväzným nariadením  podrobnejšiu úpravu používania 
zástavy obce Hladovka. 

§ 31 
Pečať obce Hladovka 

 
1/ Pečať obce Hladovka tvorí erb obce Hladovka s kruhopisom : "OBEC HLADOVKA". 
 2/ Pečať obce sa používa pri slávnostných príležitostiach - udelenie čestného občianstva, na 
pečatenie významných listín a dokumentov a pod. 
3/ Pečať uschováva starosta obce. 
  

Deviata hlava 
Čestné občianstvo, ceny a odmeny 

§ 32 
Úvodné ustanovenie 

 
Obecné zastupiteľstvo môže udeliť tieto verejné uznania a pochvaly : 
a/ čestné občianstvo obce Hladovka 
b/ cenu obce Hladovka 
c / cenu starostu obce Hladovka 
d/ odmeny  
 
      

§ 33 
Čestné občianstvo obce Hladovka 

 
1/ Osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľadenie  obce 
ochranu jej záujmov a šírenie jej dobrého mena vo svete, alebo ktorí obohatili ľudské 
poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi, môže obecné zastupiteľstvo  udeliť čestné 
občianstvo obce Hladovka. 
 
2/ O udelení čestného občianstva rozhoduje obecné zastupiteľstvo spravidla na návrh starostu 
3/5 väčšinou všetkých poslancov. 
 
3/ O udelení čestného občianstva sa vydáva listina, ktorú podpisuje starosta. 



 
4/ Slávnostné odovzdanie listiny poctenému sa vykoná spravidla na mimoriadnom zasadnutí 
obecného zastupiteľstva. Poctený občan sa pri tejto príležitosti alebo pri svojej prvej návšteve 
zapisuje do Kroniky obce Hladovka / pamätná kniha /. 
 

§ 34 
Cena obce 

 
1/ Cena obce Hladovka sa udeľuje za : 
- vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, 
publicistickej a verejno-prospešnej činnosti 
- činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúrny rozvoj 
obce, jeho propagáciu doma i v zahraničí 
- činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku obce a jej občanov 
2/ Návrhy na udelenie ceny môžu obecnému zastupiteľstvu predkladať poslanci, starosta, 
príp. občania obce. Návrhy musia byť riadne odôvodnené. 
3/ Cenu obce Hladovka tvorí pamätný list  s erbom obce a peňažná odmena vo výške 
 165 EUR. V pamätnom liste vydanom k cene obce je uvedené meno, adresa, rodné číslo 
laureáta, dátum udelenia, pečiatka obce a podpis starostu. 
4/ Cenu obce Hladovka slávnostne odovzdáva laureátovi starosta obce na poslednom riadnom 
zasadnutí OZ v kalendárnom roku. 
5/ Cena obce Hladovka sa môže udeliť ročne najviac jedenkrát. Môže byť udelená aj skupine 
osôb. V tom prípade dostanú všetci pamätný list a peňažná odmena 165 EUR sa rozdelí 
úmerne členom ocenenej skupiny.  
6/ Cena obce Hladovka sa môže opätovne udeliť tým istým osobám, najskôr však po uplynutí 
dvoch rokov. 
7/ Výnimočne sa môže cena udeliť jednotlivcovi i po jeho smrti  - in memoriam. V takomto 
prípade sa ceny môžu odovzdať rodinným príslušníkom pocteného. 
8/ O udelení ceny sa robí zápis do Kroniky  obce Hladovka a Pamätnej knihy.  
     
  

§35 
Odmena 

 
1/ Starosta môže udeliť z obecných prostriedkov vecné dary a odmeny a to najmä poslancom 
a iným obyvateľom obce, prípadne aj iným osobám za aktívnu prácu v orgánoch samosprávy, 
významný podiel na rozvoji obce, na propagácii obce a pod. 
2/ Hodnota starostom udeleného vecného daru alebo finančnej odmeny v jednotlivom prípade 
nesmie presiahnuť čiastku 70,-€. 
 

§36 
Ďakovný list, pochvalné uznanie 

 
1/ Starosta môže udeliť ďakovný list alebo pochvalné uznanie osobe, ktorá významným 
spôsobom prispela k rozvoju obce, občianskej spoločnosti, aktivizácii obyvateľstva, rastu 
kultúrnej alebo vzdelanostnej úrovne, rozvoju športu, ochrane historického a kultúrneho 
dedičstva a pod. 
2/ Dôvod udelenia musí byť vyznačený spolu s menom laureáta na ďakovnom liste 
a pochvalnom uznaní. 

 
 
 
 
 



§37 
Kronika obce Hladovka 

 
1/  Kronika obce Hladovka sa vedie v úradnom jazyku. 
2/ Zápisy do kroniky sa vykonávajú v ročných intervaloch. Zápisy chronologicky 
dokumentujú fakty zo spoločenského a hospodárskeho života obce. Sú hodnoverným 
svedectvom o udalostiach v obci a o ľuďoch, ktorí sa pričinili  o prospech žitia miestneho 
spoločenstva. 
3/ Spracovaním zápisov do kroniky je poverený obecný kronikár, ktorého menuje a odvoláva 
starosta obce. 
4/ Text jednotlivých ročných zápisov do kroniky schvaľujú minimálne dvaja poslanci 
a starosta obce. 
 
 

Desiata hlava 
POMOC PRI MIMORIADNYCH SITUÁCIÁCH 

§38 
 
1/ Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi 
spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť 
mu prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc. 
2/ Obec: 
a/ vypracúva plány ochrany obyvateľstva a informuje obyvateľstvo o postupe pri 
mimoriadnych udalostiach, 
b/ koordinuje plnenie úloh v súčinnosti s právnickými osobami, podnikateľmi a ostatnými 
fyzickými osobami, 
c/ organizuje, riadi a vykonáva záchranné, lokalizačné a likvidačné práce nepatriace do 
pôsobnosti orgánov štátnej správy, právnických osôb alebo podnikateľov na území obce, 
d/ uskladňuje, ošetruje a zabezpečuje výdaj materiálu civilnej ochrany jednotkám civilnej 
ochrany a prostriedkov individuálnej ochrany obyvateľstvu obce, pre ktoré toto 
nezabezpečujú právnické osoby alebo podnikatelia, 
e/ podľa potreby určuje vhodné ochranné stavby použiteľné ako úkryty a zabezpečuje ich 
potrebné úpravy, 
f/ vykonáva hlásnu službu na území obce, 
g/ plánuje, vyhlasuje, riadi a zabezpečuje evakuáciu osôb a vytvára základné podmienky na 
poskytnutie núdzového ubytovania a stravovania postihnutých a evakuovaných osôb z iných 
obcí, 
h/ vytvára jednotky civilnej ochrany z obyvateľov obce podľa potrieb obce a zabezpečuje ich 
prípravu a akcieschopnosť, 
i/ vyhlasuje a odvoláva mimoriadnu situáciu a ustanovuje režim života obyvateľstva na území 
obce v prípade vzniku mimoriadnej udalosti o čom ihneď informuje príslušný orgán štátnej 
správy, 
j/ vedie evidenciu evakuovaných osôb a zoznamy evakuovaných osôb podliehajúcich brannej 
povinnosti s uvedením evakuačného miesta odovzdáva príslušnému orgánu štátnej správy, 
k/ hospodári s pridelenými finančnými prostriedkami na civilnú ochranu. 
 

§ 39 
 

1/ Starosta môže uložiť právnickej alebo fyzickej osobe povinnosť poskytnúť osobnú, alebo 
vecnú pomoc pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti, 
ak osobitný zákon neustanovuje inak. 
2/ Právnická alebo fyzická osoba, ktorá poskytla osobnú alebo vecnú pomoc, má právo na 
náhradu účelne vynaložených nákladov. Toto právo môže uplatniť do troch mesiacov odo dňa 
zistenia nákladov, najneskôr do dvoch rokov od ich vzniku, inak toto právo zanikne.  



 
 

Jedenásta hlava 
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

§ 40 
 
1/ Štatút obce Hladovka je základnou právnou normou obce Hladovka. Všetky nariadenia 
obce, uznesenia obecných orgánov a iné predpisy obce musia byť v súlade s týmto štatútom. 
2/ Zmeny a doplnky tohto štatútu schvaľuje obecné zastupiteľstvo 3/5 väčšinou všetkých 
poslancov. 
3/ Tento štatút obce Hladovka bol schválený Obecným zastupiteľstvom obce Hladovka dňa 
13. februára 2009 a vstupuje do platnosti a účinnosti dňom schválenia. 
4/ Nadobudnutím účinnosti tohto štatútu sa končí platnosť Štatútu obce Hladovka  
schváleného obecným zastupiteľstvom 27.03.2002 a účinného od 01.04.2002. 
 
 
 
 
 
 
V Hladovke, dňa 13.02.2009                                                   Mária Kendralová 
                                                                                                     starostka obce 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



O  B  E  C     H  L A D O V K A 
 

Obecné zastupiteľstvo v Hladovka, podľa § 11 ods. 4) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších zmien a doplnkov, ako aj § 15 ods. 2) a § 20 ods. 3) Štatútu obce Hladovka vydáva tento 
 
 

ORGANIZAČNÝ PORIADOK 
Obecného úradu v Hladovke 

 
§1 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 
 

1) Organizačný poriadok OcÚ v Hladovke je základnou organizačnou normou obecného 
úradu a je záväzný pre všetkých pracovníkov OcÚ a ostatných zamestnancov obce. 

2) Organizačný poriadok obsahuje vnútornú organizáciu úradu, jeho organizačné členenie, 
zásady riadenia a zásady činnosti úradu. 

3) Neoddeliteľnou súčasťou organizačného poriadku OcÚ v Hladovke sú prílohy, ktoré 
obsahujú: -   obsahovú náplň činnosti obecného úradu, 

- pracovný poriadok, 
- spisový a skartačný poriadok s registratúrnym plánom, 
- smernice pre obeh účtovných dokladov, 
- smernice na ochranu majetku a nakladanie s finančnými prostriedkami obce, 
- smernicu o finančnej kontrole, 
- organizačnú schému obce.   

 
Prvá hlava 

PRÁVNE POSTAVENIE OBECNÉHO ÚRADU 
§2 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 
 

1) Obecný úrad /ďalej OcÚ/ je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu. 
2) Zabezpečuje odborné, administratívne a organizačné veci súvisiace s plnením úloh 

obecného zastupiteľstva, ním zriadených orgánov a starostu a to v súlade s Obsahovou 
náplňou činnosti OcÚ, ktorá tvorí prílohu č.1 tohto organizačného poriadku. 

3) Obecný úrad najmä: 
 Zabezpečuje písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva. 
 Je podateľňou a výpravňou písomností obce. 
 Zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovania orgánov obce a orgánov 

obecného zastupiteľstva.  
 Vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu vydaných v správnom 

konaní. 
 Vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu. 

 
 
 

§3 
PRÁVNE POSTAVENIE OBECNÉHO ÚRADU 

 
1) Vnútornú organizáciu OcÚ určuje na návrh starostu obecné zastupiteľstvo. 
2) Obecný úrad nemá právnu subjektivitu. 
3) Obecný úrad sídli na adrese Hladovka č.45,  

 



 
§4 

FINANCOVANIE A HOSPODÁRENIE OBECNÉHO ÚRADU 
 

1) Objem mzdových prostriedkov a rozsah technických prostriedkov potrebných na 
činnosť OcÚ pre príslušný rok určuje obecné zastupiteľstvo v rozpočte obce. 

2) Podmienky nakladania s finančnými prostriedkami a majetkom obce určujú Smernice 
na ochranu majetku a nakladanie s finančnými prostriedkami obce, tvoriace prílohu č.5 
tohto organizačného poriadku, Smernice pre vedenie pokladnice tvoriace prílohu č.8 tohto 
organizačného poriadku a Smernice o finančnej kontrole v obci tvoriace prílohu č.6 tohto 
organizačného poriadku.  

 
Druhá hlava 

POSTAVENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA A STAROSTU VO 
VZŤAHU K OBECNÉMU ÚRADU 

 
§5 

POSTAVENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 
 

1)  Obecné zastupiteľstvo vo vzťahu k OcÚ vykonáva a plní nasledujúce úlohy: 
 Schvaľuje organizačný poriadok OcÚ. 
 Určuje vnútornú organizáciu OcÚ. 
 Rozhoduje vo veciach týkajúcich sa nakladania a hospodárenia so zvereným 

majetkom a zverenými finančnými prostriedkami obce. 
 Schvaľuje najdôležitejšie úkony týkajúce sa majetku obce a finančných zdrojov 

obce a kontroluje nakladanie s nimi. 
 Schvaľuje Poriadok odmeňovania pracovníkov OcÚ. 
 Schvaľuje Pracovný poriadok. 
 Schvaľuje rozpočet obce, včítane časti týkajúcej sa OcÚ, jeho zmeny 

a kontroluje jeho čerpanie. 
 Ukladá OcÚ uzneseniami úlohy. 

2) Obecné zastupiteľstvo rozhoduje aj o ďalších veciach, ktoré si vyhradí, ak uzná, že 
je to v dôležitom záujme obce. 

 
§6 

POSTAVENIE STAROSTU 
 

1) Starosta obce je predstaviteľom obce a jej najvyšším výkonným orgánom. 
2) Starosta je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch obce 

a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce, teda aj pracovníkov OcÚ, 
v administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom. 

3) Starosta vo vzťahu k OcÚ vykonáva a plní najmä tieto funkcie: 
 Vykonáva obecnú správu. 
 Rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom 

obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu. 
 V pracovnoprávnych a mzdových otázkach plní úlohu vedúceho organizácie.  
 Schvaľuje svojim podpisom výdavkové pokladničné bloky. 
 Odsúhlasuje úhradu faktúr. 
 Schvaľuje podanie žalôb a udeľuje plnú moc k zastupovaniu obce v právnych 

náležitostiach, ak nezastupuje obec osobne. 
 Riadi činnosť OcÚ, prideľuje pracovné úlohy a kontroluje ich plnenie. 
 



§7 
POSTAVENIE ZÁSTUPCU STAROSTU 

 
1) Zástupca starostu vo vzťahu k OcÚ plní úlohy starostu obce v plnom rozsahu, ak je tento 

dlhodobo neprítomný alebo nespôsobilý vykonávať svoju funkciu, alebo ak zanikne 
mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia. 

2) V prípade krátkodobej neprítomnosti zástupca starostu plní funkcie starostu len pri 
mimoriadnych udalostiach alebo ak odklad úkonu ohrozuje majetok obce alebo môže 
spôsobiť penalizáciu z oneskoreného plnenia záväzkov obce. 

3) V prípade krátkodobej neprítomnosti starostu je oprávnený podpisovať potvrdenia, 
vypĺňať tlačivá obyvateľov pre iné orgány a organizácie, vybavovať bežnú 
korešpondenciu, ktorá neznesie odklad, a ak uvedené úkony nezabezpečuje príslušný 
zamestnanec obce v rámci svojej pracovnej náplne. 

4) Zástupca starostu je oprávnený požadovať informácie od pracovníkov OcÚ o ich činnosti 
a kontrolovať dodržiavanie pracovného poriadku OcÚ počas krátkodobej neprítomnosti 
starostu obce. 

5) Za krátkodobú neprítomnosť starostu sa považuje jeho neprítomnosť presahujúca 10 
kalendárnych dní. 

 
Tretia hlava 

ORGANIZÁCIA OBECNÉHO ÚRADU 
§8 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 
 

1) Obecný úrad je tvorený pracovníkmi obce. 
2) Na zabezpečovanie plnenia obsahovej činnosti OcÚ zamestnáva obec primeraný počet 

pracovníkov. 
3) Obecný úrad sa nečlení na samostatné oddelenia. Jednotliví pracovníci plnia úlohy 

v zmysle náplne práce, ktorá vychádza z obsahovej činnosti OcÚ. 
4) Úlohy, ktoré nie sú v náplni práce pracovníkov OcÚ plní starosta obce, prípadne ním 

alebo obecným zastupiteľstvom poverená osoba. 
5) Vnútorná organizácia Obecného úradu v Hladovke je zobrazená na organizačnej schéme 

obce, tvoriacej prílohu č.7 tohto organizačného poriadku. 
 

Štvrtá hlava 
PRACOVNÍCI OBECNÉHO ÚRADU 

§9 
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

 
1) Práva a povinnosti pracovníkov OcÚ sú upravené v Zákonníku práce, v Zákone 

č.553/2003 o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, 
v súvisiacich predpisoch a v Pracovnom poriadku, ktorý tvorí prílohu č. 2 tohto 
organizačného poriadku. 

2) Práva a povinnosti pracovníkov OcÚ sú zakotvené tiež v pracovnej zmluve, v náplni 
práce, v Kolektívnych zmluvách, vo vnútroorganizačných právnych aktoch a v pokynoch 
starostu. 

 
 
 
 
 
 
 



Piata hlava 
SPISOVÁ SLUŽBA 

§10 
ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 
1) Za organizáciu a riadny chod spisovej služby zodpovedá poverený pracovník. 
2) Každý pracovník je povinný riadne zaobchádzať s pridelenými písomnosťami 

a zodpovedá za ich ochranu. 
3) Vyhotovenie, odoslanie, označenie spisov, príjem a triedenie zásielok, ich označovanie, 

archivovanie a skartáciu podrobne upravuje Spisový a skartačný poriadok, ktorý tvorí 
prílohu č. 3  tohto organizačného poriadku. 

 
 §11 

OBEH PÍSOMNOSTÍ 
 

1) Na obehu písomností sa zúčastňujú poverení pracovníci obecného úradu a starosta obce, 
ktorí písomnosti vyhotovujú, kontrolujú, skúmajú a podpisujú. Podrobnejšia úprava obehu 
písomností je obsiahnutá v Spisovom a skartačnom poriadku, ktorý tvorí prílohu č. 3 tohto 
organizačného poriadku. 

2) Obeh účtovných dokladov podrobne upravujú Smernice pre obeh účtovných dokladov, 
ktoré tvoria prílohu č. 4 tohto organizačného poriadku. 

 
Šiesta hlava 
PEČIATKY 

§12 
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

 
1) U bežnej dokumentácie používa obecný úrad podlhovasté razítka s textom „ OBEC 

HLADOVKA, Obecný úrad č.45 , 027 13 Suchá Hora “, prípadne doplnené 
o presnejšiu adresu, IČO a DIČ obce. 

2) Na zmluvy, rozhodnutia a ďalšie zásadné dokumenty pri výkone originálnej 
pôsobnosti obce sa používajú okrúhle razítka s vyobrazením pečate obce. 

3) Na rozhodnutia a ďalšie zásadné dokumenty pri výkone prenesenej štátnej správy sa 
používajú okrúhle razítka so štátnym znakom, nápisom „ Slovenská republika“ 
a názvom obce. 

4) Na overenie podpisov a listín sa používajú podlhovasté pečiatky s predpísaným 
textom. 

5) Na dokumentoch charakteru blahoprianí, ocenení, poďakovaní, pozvaní, venovaní 
a pod. môže starosta obce používať okrúhlu pečiatku s vyobrazením pečate obce 
doplneným o slovo „starosta“. 

 
Siedma hlava 

OCHRANA MAJETKU OBCE 
§13 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 
 

1) Za ochranu objektov a zvereného majetku – v súlade s právnymi predpismi – zodpovedá 
starosta obce, pracovníci OcÚ a ostatní zamestnanci obce v rozsahu svojej pôsobnosti. 

2) Základné vzťahy, práva a povinnosti zamestnancov a orgánov obce pri ochrane majetku 
obce upravujú Smernice na ochranu majetku obce, ktoré tvoria prílohu č. 5 tohto 
organizačného poriadku. 

 
 



 
Ôsma hlava 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
§14 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 
 

1) Starosta obce je povinný oboznámiť pracovníkov OcÚ s týmto organizačným poriadkom 
do 14 dní od jeho schválenia, resp. pri nástupe nového pracovníka do zamestnania 
a vyžadovať jeho dôsledné dodržiavanie. 

2) Organizačný poriadok OcÚ v Hladovke je k dispozícii pracovníkom OcÚ a ostatným 
zamestnancom obce u starostu obce, ktorý je povinný umožniť im do neho kedykoľvek 
nahliadnuť. 

3) Tento Organizačný poriadok Obecného úradu v Hladovke schválilo Obecné zastupiteľstvo 
obce Hladovka dňa 13.február 2009. 

4) Tento  organizačný poriadok vstupuje do platnosti a nadobúda účinnosť dňom schválenia. 
 
 

§15 
ZRUŠOVACIE USTANOVENIA 

 
1) Vstúpením do platnosti a účinnosti tohto organizačného poriadku sa končí platnosť 

Organizačného poriadku Obecného úradu v Hladovke z 27.03.2002, vrátane jeho príloh 
a doplnkov. 

 
 
 
 
 
V Hladovke, dňa 13.02.2009                                                    Mária Kendralová 
                                                                                                      starostka obce 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

PRÍLOHA Č. 1 
Organizačného poriadku Obecného úradu v Hladovke 

 
OBSAHOVÁ NÁPLŇ ČINNOSTI OcÚ 

 
 
Obecný úrad vykonáva nasledovné činnosti: 
 
A) Na úseku finančnom: 
 

 zabezpečuje vedenie účtovníctva v súlade s platnou legislatívou, 
 zabezpečuje odvádzanie finančných prostriedkov na účty obce v peňažných ústavoch 

a sleduje stav účtov, 
 vypracúva v spolupráci s orgánmi obce návrhy viacročného rozpočtu obce na 

nasledujúce tri roky v členení na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné 
operácie, 

 priebežne sleduje plnenie rozpočtu, 
 vypracúva správy o hospodárení obce, 
 vypracúva záverečný účet obce a zabezpečuje jeho overenie audítorom, 
 vykonáva kontrolu správnosti vypočítanej výšky úhrad a úhradu záväzkov obce, 
 zabezpečuje komplexnú správu miestnych daní, poplatku za odpad a poplatkov za 

služby poskytované obcou, 
 zabezpečuje evidenciu a vymáhanie pohľadávok obce, 
 zabezpečuje vyberanie správnych poplatkov, 
 zabezpečuje zákazky na tovary, práce a služby v súlade s platnou legislatívou, 
 zabezpečuje včasné poskytovanie prostriedkov štátneho rozpočtu na činnosť základnej 

školy, spoločného obecného úradu, spoločného školského úradu a pod. a kontroluje 
ich využitie. 

 
B) Na úseku správy majetku obce: 
 

 vedie podrobnú evidenciu majetku obce, 
 vedie podrobnú evidenciu majetku zvereného obci štátom alebo inými právnymi, či 

fyzickými osobami, 
 pripravuje podklady na vykonávanie inventarizácie, 
 sleduje hospodárenie a nakladanie s majetkom obce a majetkom obci zvereným, 
 predkladá orgánom obce návrhy na účelné, racionálne a efektívne využitie majetku 

obce a majetku obci zverenému, 
 zabezpečuje včasné prijatie opatrení na predchádzanie škodám na majetku obce a jej 

zverenom majetku, ako aj na náhradu a opravu vzniknutých škôd. 
 
C) Na úseku organizačnoprávnom: 
 

 zabezpečuje v spolupráci s orgánmi obce prípravu zasadnutí zastupiteľstva, komisií, 
verejných hovorov, pripravuje, sústreďuje, rozosiela materiály, pozvánky, odborné 
podklady, vyhotovuje zápisnice a uznesenia a prehľadne ich ukladá, 

 posudzuje predkladané materiály z hľadiska vecnej správnosti a ich súladu s právnymi 
normami a štatútom obce, 

 zabezpečuje evidenciu a vybavovanie pošty, vedie podací denník, 



 eviduje a vybavuje žiadosti, návrhy, podnety, pripomienky poslancov a obyvateľov 
obce, ktoré sú v jeho kompetencii alebo ich včas doručuje príslušnému orgánu obce 
a obecného zastupiteľstva, 

 vedie pracovnoprávnu a mzdovú agendu obce, 
 zabezpečuje informovanie občanov v súlade s právnou úpravou o slobodnom prístupe 

k informáciám, 
 eviduje došlé faktúry, preskúmava ich vecnú správnosť a vykonáva opatrenia na ich 

včasnú úhradu. 
 
D) Na úseku vnútornej správy a ochrany obyvateľstva: 
 

 vedie evidenciu obyvateľstva, ulíc a číslovania objektov, 
 vedie stále voličské zoznamy, 
 podáva informácie o obyvateľoch obce v súlade s platnou legislatívou, platnou 

registráciou informačných systémov a bezpečnostným projektom obce, 
 zabezpečuje nákup kancelárskej techniky a materiálu pre činnosť OcÚ a orgánov 

obce, 
 zabezpečuje plnenie stanovených úloh na úseku BOZP a PO, 
 zabezpečuje a plní úlohy na úseku COO a krízového riadenia v súlade s platnou 

právnou úpravou a vykonáva úlohy určené štábom COO a krízovým štábom, ktoré 
zriaďuje OZ, pripravuje podklady na vypracúvanie analýzy územia obce z hľadiska 
vzniku mimoriadnych udalostí, 

 zabezpečuje celkovú prevádzku, údržbu a ochranu objektov obce, 
 zabezpečuje riadnu prípravu volieb a referenda a vybavenie volebných a hlasovacích 

miestností, 
 vykonáva úradné overovanie podpisov a listín. 

 
E) Na úseku ochrany a tvorby životného prostredia a pozemných komunikácií: 
 

 sleduje stav verejných plôch v obci z hľadiska čistoty, upravenosti, stavu oplotenia 
a stavu rozkopávok, 

 zabezpečuje čistenie miestnych komunikácií, priekop a rigolov, 
 eviduje a pripravuje podklady na vydávanie rozhodnutí k výrubu stromov stojacich 

mimo les, k prekopávkam miestnych komunikácií a ich zvláštnemu užívaniu,  
 zhromažďuje a pripravuje podklady na vydávanie stavebných povolení, 
 dohliada na údržbu a správu verejnej zelene, 
 vykonáva miestne šetrenia za účelom zveľaďovania životného prostredia 

a dodržiavanie predpisov v ochrane ovzdušia, vody a pôdy, 
 pripravuje podklady na spracovanie a zmeny územného plánu obce, 
 sleduje stavebnú činnosť v obci a kontroluje jej súlad so zámermi obce 

a územnoplánovacou dokumentáciou, 
 vydáva stanoviská a vyjadrenia k investičným aktivitám v obci, 
 plní úlohy preneseného výkonu štátnej správy na úseku životného prostredia. 

 
F) Na úseku regionálnej politiky: 

 zabezpečuje a plní úlohy na úseku rozvoja obchodu, služieb a rozvoja cestovného 
ruchu, 

 vyhľadáva vhodné lokality a objekty na podnikateľskú činnosť, 
 pripravuje podklady na vykonávanie stratégie regionálneho rozvoja obce, 
 pripravuje podklady na vypracúvanie programov sociálneho a hospodárskeho rozvoja, 
 koordinuje spoluprácu právnických osôb vo veciach cestovného ruchu. 

 



 
 
G) Na úseku kultúry, športu a školstva: 
 

 podporuje a spolupracuje pri organizovaní športových a kultúrnych podujatí v obci, 
 eviduje, kontroluje stav a zabezpečuje údržbu kultúrnych pamiatok v obci, 
 zabezpečuje údržbu a prenájom kultúrnych zariadení v obci, 
 zabezpečuje v spolupráci so školskou knihovníčkou údržbu a rozširovanie knižného 

fondu v školskej knižnici, 
 zabezpečuje pre orgány obce podklady, materiály, správy a návrhy rozpočtu v súlade 

s prenesenými a originálnymi kompetenciami obce, 
 zabezpečuje koordináciu a prepojenosť činnosti obce, školy a školských zariadení, 
 pripravuje a predkladá obecnému zastupiteľstvu a starostovi materiály týkajúce sa 

zriaďovacej pôsobnosti, financovania a činnosti škôl a školských zariadení, 
 pripravuje a ukladá zmluvy o zriadení školských obvodov, 
 zabezpečuje a pripravuje podklady na prijímanie opatrení vo veciach neplnenia 

povinnej školskej dochádzky, 
 prevádzkuje pohrebiská a dom smútku v súlade s platnou legislatívou. 
 

H) Na úseku sociálnej pomoci: 
 

 spracúva podklady na prijatie rozhodnutí o žiadostiach o poskytnutie opatrovateľskej 
služby, 

 zabezpečuje potrebné evidencie a včasné plnenie úloh na úseku sociálnoprávnej 
ochrany a sociálnej kurately, 

 zabezpečuje poskytovanie sociálnej pomoci starým a chorým občanom v súlade 
s uzneseniami obecného zastupiteľstva, 

 plní ďalšie zákonom stanovené úlohy na úseku sociálnej pomoci. 
 

 
Po zriadení spoločného obecného úradu s inými obcami zabezpečuje prepojenie medzi obcou 
a spoločným úradom, efektívnu vzájomnú komunikáciu, prípravu podkladov, priestory na 
konania v obci a ďalšie aktivity smerujúce k znižovaniu nákladov a časových strát. 
 
 
Schválené Obecným zastupiteľstvom v Hladovke, dňa 13.02.2009 
 
 
                                                                                                   Mária Kendralová 
                                                                                                      starostka obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



PRÍLOHA Č. 2 
Organizačného poriadku Obecného úradu v Hladovke 

 
PRACOVNÝ PORIADOK 

 
 

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA 
 
1) Účelom pracovného poriadku je bližšie špecifikovať úpravu pracovných vzťahov 

zamestnancov obce a zhrnúť najdôležitejšie ustanovenia o pracovnoprávnych vzťahoch 
vyplývajúce z príslušných ustanovení zákona NR SR č.311/2001 Z.z. – Zákonníka práce 
v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo 
verejnom záujme v znení neskorších predpisov.  

2) Pracovný poriadok sa vydáva v súlade s §12 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone 
práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a pred jeho schválením obecným 
zastupiteľstvom bol odsúhlasený zástupcami zamestnancov. 

3) Pracovný poriadok je záväzný pre Obec Hladovka ako zamestnávateľa aj pre všetkých 
zamestnancov obce.  

4) Úlohy vedúceho organizácie plní starosta obce. 
5) Každý zamestnanec musí byť s pracovným poriadkom oboznámený. Pracovný poriadok 

musí byť každému zamestnancovi prístupný. 
 

 2. PRACOVNÁ ZMLUVA 
 
1) V pracovnej zmluve je zamestnávateľ povinný dohodnúť so zamestnancom: 

a) druh práce, na ktorý sa zamestnanec prijíma, a jeho stručná charakteristika, 
b) miesto výkonu práce, 
c) deň nástupu do práce, 
d) mzdové podmienky, 
e) výplatné termíny, pracovný čas, výmera dovolenky, dĺžka výpovednej doby, prípadne 

ďalšie podmienky. 
2) Ak zamestnávateľ neurčí podrobnosti týkajúce sa druhu práce a jej obsahu priamo 

v pracovnej zmluve, je povinný zamestnanca s týmto oboznámiť formou písomne 
spracovanej pracovnej náplne.  

3) Ak zamestnávateľ neurčí podrobnosti mzdových podmienok v pracovnej zmluve, je 
povinný písomne oznámiť zamestnancovi výšku a zloženie funkčného platu pri uzatvorení 
pracovnej zmluvy formou platového dekrétu. Rovnako postupuje pri zmenách platu. 

4) Pracovná zmluva musí byť uzatvorená písomne (a to v deň určený v zmluve ako deň 
nástupu zamestnanca do zamestnania), inak je neplatná. 

5) Zmeny pracovnej zmluvy je možné robiť len po dohode obidvoch zmluvných strán 
písomnou dohodou o zmene pracovných podmienok. 

 
3. POVINNOSTI ZAMESTNÁVATEĽA 

 
1) Zamestnávateľ je v zmysle §47 Zákonníka práce povinný: 

 prideľovať zamestnancovi prácu podľa pracovnej zmluvy, platiť mu za vykonanú 
prácu mzdu, uzatvárať podmienky na plnenie pracovných úloh a dodržiavať ostatné 
pracovné podmienky ustanovené právnymi predpismi, kolektívnou zmluvou 
a pracovnou zmluvou, 

 pri nástupe do zamestnania oboznámiť zamestnanca s pracovným poriadkom, 
s kolektívnou zmluvou a správnymi predpismi vzťahujúcimi sa na prácu ním 
vykonávanú, s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie BOZP, ktoré 



musí zamestnanec pri svojej práci dodržiavať a s ustanoveniami upravujúcimi zákaz 
diskriminácie.   

2) Zamestnávateľ nesmie posudzovať ako nesplnenie povinnosti, ak zamestnanec odmietne 
vykonať prácu alebo splniť pokyny, ktoré: 
- sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo s dobrými mravmi, 
- bezprostredne a vážne ohrozujú život alebo zdravie zamestnanca alebo iných osôb. 

 
4. POVINNOSTI ZAMESTNANCA 

 
1) Zamestnanec pri vykonávaní verejnej služby je povinný konať v súlade s verejným 

záujmom a plniť všetky povinnosti ustanovené v §§ 47 a 81 Zákonníka práce, ako aj §8 
zákona NR SR č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších 
predpisov.  

2) Zamestnanec je povinný: 
 podľa pokynov zamestnávateľa vykonávať práce podľa pracovnej zmluvy alebo 

pracovnej náplne v určenom pracovnom čase a dodržiavať pracovnú disciplínu, 
 pracovať svedomito a riadne podľa svojich síl, vedomostí a schopností, plniť pokyny 

nadriadených vydané v súlade s právnymi predpismi, 
 byť na pracovisku na začiatku pracovného času, využívať pracovný čas na prácu 

a odchádzať z pracoviska až po skončení pracovného času, 
 dodržiavať právne predpisy a ostatné predpisy vzťahujúce sa na prácu ním 

vykonávanú, ak bol s nimi riadne oboznámený, 
 dbať o svoju bezpečnosť a o bezpečnosť a zdravie osôb, ktorých sa ich činnosť týka, 
 hospodáriť riadne s prostriedkami, ktoré mu zveril zamestnávateľ a chrániť jeho 

majetok pred poškodením, stratou, zničením a zneužitím a nekonať v rozpore 
s oprávnenými záujmami zamestnávateľa, 

 konať a rozhodovať nestranne a zdržať sa pri vykonávaní práce vo verejnom záujme 
všetkého, čo by mohlo ohroziť dôveru v nestrannosť a objektívnosť konania 
a rozhodovania, 

 zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní práce 
vo verejnom záujme a ktoré v záujme zamestnávateľa nemožno oznamovať iným 
osobám a to aj po skončení pracovného pomeru – to neplatí, ak ho tejto povinnosti 
zbavil štatutárny orgán alebo ním poverený vedúci zamestnanec, ak osobitný predpis 
neustanovuje inak, 

 v súvislosti s vykonávaním práce vo verejnom záujme neprijímať dary alebo iné 
výhody s výnimkou darov alebo iných výhod poskytovaných zamestnávateľom, 

 zdržať sa konania, ktoré by mohlo viesť k rozporu verejného záujmu s osobnými 
záujmami, najmä nezneužívať informácie nadobudnuté v súvislosti s vykonávaním 
zamestnania vo vlastný prospech alebo v prospech niekoho iného. 

 
5. POVINNOSTI VEDÚCEHO ZAMESTNANCA 

 
1) Vedúci zamestnanec je v zmysle § 82 Zákonníka práce povinný najmä: 

a) riadiť a kontrolovať prácu zamestnancov, 
b) utvárať priaznivé podmienky a zaisťovať BOZP, 
c) zabezpečovať odmeňovanie zamestnancov podľa všeobecne záväzných právnych 

predpisov, kolektívnych zmlúv a pracovných zmlúv, 
d) utvárať priaznivé podmienky na zvyšovanie odbornej úrovne zamestnancov a na 

uspokojenie ich sociálnych potrieb, 
e) zabezpečovať, aby nedochádzalo k porušovaniu pracovnej disciplíny, 
f) zabezpečovať prijatie včasných a účinných opatrení na ochranu majetku 

zamestnávateľa. 
2) Vedúci zamestnanec, ktorý je v pracovnom pomere s obcou je ďalej povinný: 



a) rešpektovať zákaz podnikania alebo vykonávania inej zárobkovej činnosti a zákaz byť 
členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánoch právnických osôb 
s výnimkou činností uvedených v §9 zákona NR SR č.552/2003 Z.z. o výkone práce 
vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, 

b) deklarovať svoje majetkové pomery u štatutárneho orgánu oznámením údajov o nich 
orgánu, ktorý ho vymenoval do funkcie a u ostatných vedúcich zamestnancov 
štatutárnemu zástupcovi do 30 dní od vymenovania do funkcie a do 31. marca 
kalendárneho roka počas vykonávania funkcie. 

 
6. PRACOVNÁ DISCIPLÍNA 

 
1) Za porušenie pracovnej disciplíny zvlášť hrubým spôsobom sa považuje: 

 uvedenie neúplných a nepravdivých údajov v majetkovom priznaní štatutárneho 
orgánu, čo je dôvodom na jeho odvolenie z funkcie, alebo vedúceho zamestnanca, čo 
je dôvodom na skončenie pracovného pomeru, 

 nerešpektovanie zákazu podnikania, vykonávania inej zárobkovej činnosti alebo 
členstvo v riadiacich, kontrolných a lebo dozorných orgánoch právnických osôb, 

 úmyselné konanie zamestnanca, ktorým zneužíva na škodu zamestnávateľa poznatky 
a informácie nadobudnuté pri práci u tohto zamestnávateľa. 

2) Za závažné porušenie pracovnej disciplíny sa považuje: 
 krádež v práci, 
 nedovolené používanie pracovných nástrojov, 
 nedovolené používanie dopravných prostriedkov zamestnávateľa na súkromné účely, 
 nástup do zamestnania pod vplyvom omamných látok alebo prekurzorov, alebo 

uvedenie sa pod ich vplyv počas pracovnej doby, ako aj odmietnutie podrobenia sa 
skúške na ich prítomnosť, 

 odmietnutie splnenia určených úloh alebo ich bezdôvodné oneskorené plnenie, ak sú 
tieto v súlade s jeho pracovňou náplňou a všeobecne záväznými právnymi predpismi, 

 úmyselné konanie, vedúce k vzniku rozsiahlejších škôd na majetku zamestnávateľa 
alebo k poškodzovaniu jeho dobrého mena či k znižovaniu dôvery v orgány obce, 

 porušenie povinnosti zabezpečiť ochranu údajov o plate, o náležitostiach s ním 
súvisiacich a iných peňažných náležitostiach zamestnancov obce v zmysle §25 zákona 
NR SR č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo 
verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 

3) Za menej závažné porušenie pracovnej disciplíny sa považujú ostatné porušenia 
povinností, ktoré nie sú obsiahnuté v predchádzajúcich dvoch bodoch.. 

  
7. PRACOVNÝ ČAS 

 
1) Pracovný čas zamestnanca je najviac 40 hodín týždenne. 
2) Rozvrhnutie pracovného času, začiatok a koniec, čas na prestávku na obed a v prípade 

potreby vyčlenenie dní a času na vybavovanie stránok určuje obecné zastupiteľstvo 
uznesením, spravidla na začiatku volebného obdobia alebo pri jeho zmenách. 

 
 

8. ODMEŇOVANIE ZAMESTNANCOV 
 
1) Zamestnancom patrí za vykonanú prácu plat, ktorý sa určuje v súlade  so zákonom NR SR 

č. 553/2003 Z.z   o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom 
záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
a Poriadkom odmeňovania funkcionárov a zamestnancov obce schváleným obecným 
zastupiteľstvom. 



2) Zvýšenie tarifného platu o 15% podľa §7 ods. 7 patrí zamestnancovi, ktorý vedie účtovnú 
a mzdovú agendu obce, a tiež prevody, sledovanie využitia a zúčtovanie rozpočtových 
prostriedkov na prenesený výkon štátnej správy. 

3) Plat je splatný pozadu za mesačné obdobie, vypláca sa v peniazoch a vo výplatnom 
termíne, ktorým je piaty deň nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Medzi výplatnými 
termínmi možno dohodnúť poskytnutie preddavku na plat, a to v termíne dohodnutom na 
žiadosť zamestnanca. 

4) Plat sa vypláca v pracovnom čase a na pracovisku. Ak sa zamestnanec nemôže z vážnych 
dôvodov dostaviť pre výplatu platu, zašle mu ju zamestnávateľ tak, aby bola doručená 
v deň určený ako výplatný termín alebo v nasledujúci pracovný deň. 

5) Zamestnanec môže na prijatie platu písomne splnomocniť inú osobu alebo písomne 
požiadať o poukázanie platu alebo jeho časti na ním určený účet v banke. 

6) Pri vyúčtovaní mzdy musí zamestnávateľ vydať zamestnancovi písomný doklad 
obsahujúci údaje o jednotlivých zložkách mzdy, o vykonaných zrážkach a o celkovej cene 
práce. 

7) Na žiadosť zamestnanca musí mu byť vyplatený plat splatný počas dovolenky pred 
nastúpením na dovolenku. 

8) Pri skončení zamestnania vyplatí zamestnávateľ zamestnancovi plat splatný za mesačné 
obdobie v deň skončenia zamestnania, ak sa nedohodli inak. 

 
9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
1) Pracovný poriadok je uložený v kancelárii starostu obce. 
2) Ostatné ustanovenia zákona NR SR č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme 

v znení neskorších predpisov, zákona NR SR č.553/2003 o odmeňovaní niektorých 
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov 
a príslušné ustanovenia Zákonníka práce týkajúce sa zamestnancov vo verejnej službe, 
ktoré nie sú podrobnejšie špecifikované v tomto Pracovnom poriadku, platia v plnom 
rozsahu. 

3) Tento Pracovný poriadok schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Hladovka na svojom 
zasadnutí dňa 13.február 2009. 

4) Tento pracovný poriadok nadobúda účinnosť dňom schválenia. 
 
 
 
 
 
                                                                                                 Mária Kendralová 
                                                                                                      starostka obce 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PRÍLOHA Č. 4 

Organizačného poriadku Obecného úradu v Hladovke 
 

SMERNICE  PRE  OBEH  ÚČTOVNÝCH  DOKLADOV 
 
 
Tieto smernice upravujú zásady pre obeh účtovných dokladov na OcÚ v Hladovke a ďalšie 
podrobnosti sú uvedené tiež v smernici pre vedenie pokladnice, ktorá tvorí prílohu č. 8 
organizačného poriadku OcÚ v Hladovke. 
 
1) Účtovné doklady prijíma, pripravuje a kontroluje poverený zamestnanec. 
 
2) Zamestnanec poverený vedením účtovníctva zodpovedá za úplné a prehľadné uloženie 

účtovných dokladov, a to samostatne za každý kalendárny mesiac. 
 
3) Účtovné doklady musia byť včas a správne podľa osobitných predpisov zaúčtované do 

výdavkov, respektíve príjmov obce. 
 
4) Zapožičať účtovné doklady je možné len orgánom určeným osobitným predpisom a na 

základe presného záznamu s podrobným označením zapožičaného dokladu. Ak to nie je 
zo závažných dôvodov znemožnené, zapožičiavajú sa len fotokópie účtovných dokladov. 

 
5) Účtovné doklady musia byť kedykoľvek pripravené na nahliadnutie starostovi obce, 

hlavnému kontrolórovi a kontrolným orgánom ustanoveným obecným zastupiteľstvom 
alebo osobitným predpisom. Iné osoby majú prístup k účtovným dokladom len 
v obmedzenom rozsahu a v súlade s platnou legislatívou. 

 
6) Došlé faktúry sa evidujú v knihe došlých faktúr a zamestnanec poverený vedením 

účtovníctva je povinný dbať na neprekročenie lehoty splatnosti. 
 
7) Došlé faktúry po vecnom skontrolovaní predkladá na schválenie starostovi obce. Úhrada 

sa vykoná len v tom prípade, ak ju starosta a v prípade jeho dlhodobej neprítomnosti 
zástupca starostu, na faktúre podpisom do odtlačku pečiatky s textom „Kniha došlých 
faktúr č........... Sk ......... Vecne a číselne preskúmal ................... dňa:........................ 
Zaúčtoval: ........................... dňa:............... Schválil: .......................................“ 
odsúhlasí. 

 
8) Odosielané faktúry podpisuje zamestnanec, ktorý faktúru vyhotovil a starosta obce . 
 
9) Odoslané faktúry ukladá zamestnanec poverený vedením účtovníctva osobitne, sleduje ich 

uhrádzanie, pri prekročení lehoty splatnosti vykonáva potrebné úkony na ich uhradenie 
a po uhradení tieto zakladá do účtovných dokladov spolu s dokladom o uhradení. 

 
10) Platobné výmery  podpisuje výlučne starosta obce a v prípade jeho dlhodobej 

neprítomnosti, zástupca starostu . 
 
11) Výplatné listiny musia byť podpísané zamestnancom, ktorý ich vyhotovil a schválené 

podpisom starostu obce a v prípade jeho dlhodobej neprítomnosti, zástupcu starostu, už 
pred čerpaním mzdových prostriedkov z peňažného ústavu. Pri vyplatení mzdy podpisuje 
výplatnú listinu každý zamestnanec, alebo ním písomne splnomocnená osoba (v takom 
prípade sa splnomocnenie prikladá k výplatnej listine). 

 



12) Odmeny dohodnuté na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru 
sa vyplácajú v súlade s písomnou dohodou za dodržania odseku 5. 

 
13) Hotovostné operácie podľa ods. 13 a 14 sa vedú v pokladničnej knihe dvojmo, na 

číslovaných stranách, z ktorých originál sa po ukončení strany zakladá do účtovných 
dokladov. Chybný zápis v pokladničnej knihe sa musí opravovať takým spôsobom, ktorý 
umožňuje vidieť aj pôvodný chybný zápis. 

 
14) Pri bezhotovostných operáciách sa tieto sledujú na výpisoch z účtov v peňažných 

ústavoch, ku ktorým sa priloží predkontačný doklad a príslušné doklady, ktorých sa 
bezhotovostné operácie na predmetnom výpise z účtu týkajú.  

 
15) Každá hotovostná i bezhotovostná operácia musí byť doložená dokladom. Nákupy vecí, 

ktoré podliehajú evidencii v majetku obce, sa pri zaúčtovaní dokladu o zakúpení 
zaevidujú do majetku resp. operatívnej evidencie obce.     

 
16) Číselné rady pre číslovanie účtovných dokladov sú nasledovné: 

- základný bežný účet :         č.1-200 
- školský účet:                       č.201-300 
- sociálny fond účet:              č.301-350 

 
        Pokladňa : príjmový doklad :   č.1000-1999 
                          výdavkový doklad  č.2000-2999 
 
       Interné doklady .                       č. 400-499 
       Predpisy miezd:                         č.3001-3020 
       Odpisy                                       č.4001-4020 
 
 
 
 
 
 
 
Schválené Obecným  zastupiteľstvom v Hladovke dňa 13.februára 2009 
 
 
 
 
                                                                                                  Mária Kendralová 
                                                                                                      starostka obce 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PRÍLOHA Č. 5 

Organizačného poriadku Obecného úradu v Hladovke 
 

SMERNICE  NA  OCHRANU  MAJETKU 
A NAKLADANIE  S FINANČNÝMI PROSTRIEDKAMI 

OBCE 
 
1) Obec Hladovka je samostatný a samosprávny územný celok Slovenskej republiky, je 

právnickou osobou, ktorá za podmienok stanovených Zákonom o majetku obcí v platnom 
znení a ďalších legislatívnych noriem, samostatne hospodári s vlastným majetkom 
a s vlastnými príjmami. 

2) Tieto smernice upravujú a bližšie vymedzujú majetok obce a prevody vlastníctva obce, 
prenechávanie majetku obce, ďalej hospodárenie a nakladanie s pohľadávkami 
a majetkovými právami obce, s finančnými prostriedkami obce, ako aj nakladanie 
s cennými papiermi a aukčný predaj vecí.  

 
Prvá hlava 

MAJETOK OBCE 
 

1) Majetok obce sú veci vo vlastníctve obce a majetkové práva obce. 
2) S majetkom obce sú oprávnení nakladať: 

- obecné zastupiteľstvo, 
      - starosta,  
      - organizácie zriadené obcou. 
3) Majetok obce sa má zveľaďovať a zhodnocovať. Darovanie nehnuteľného majetku obcou 

je neprípustné. 
4) Majetok obce slúži na plnenie úloh obce. Možno ho použiť najmä pre verejné účely, na 

podnikateľskú činnosť a na výkon samosprávy obce. 
5) Majetok obce, ktorý slúži pre verejné účely je verejne prístupný a možno ho obvyklým 

spôsobom používať, ak jeho používanie obec neobmedzila. Za jeho používanie možno 
vyberať miestne poplatky a verejné dávky,  ak to pripúšťa  osobitný predpis.    

6) Správa a údržba majetku obce je povinnosťou obce a je financovaná z obecného rozpočtu. 
Na jeho údržbu, zveľaďovanie a rozmnožovanie možno zorganizovať obecnú zbierku, 
povoliť lotériu, alebo inú podobnú hru. 

 
Druhá hlava 

NADOBÚDANIE A PREVODY VLASTNÍCTVA OBCE 
 

1) Obec môže nadobúdať hnuteľný a nehnuteľný majetok od právnických aj  fyzických 
osôb zmluvou a to odplatne aj bezodplatne. Obec môže nadobúdať majetok aj vlastnou 
podnikateľskou a investorskou činnosťou. 

2) Zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku podliehajú vždy schváleniu 
obecným zastupiteľstvom. Tomuto schváleniu podliehajú aj zmluvné prevody 
vlastníctva  hnuteľného majetku nad hodnotu 1000 eur a nakladanie s majetkovými 
právami v hodnote nad 1000 eur. V ostatných prípadoch rozhoduje starosta. 

3) Aukčný predaj hnuteľných vecí a nehnuteľností podľa osobitných predpisov podlieha 
vždy schváleniu obecným zastupiteľstvom. 

4) Prevody nehnuteľného majetku na iné právnické alebo fyzické osoby sa uskutočňujú 
zmluvne a za odplatu.  

5) Obec môže prenechať majetok do užívania právnickej osobe, ktorú založila alebo 
zriadila. Prenechanie sa realizuje na zmluvnom základe, v ktorom sa určia povinnosti 
preberajúcej organizácie. Táto je povinná o majetok sa riadne starať, udržiavať 



a zveľaďovať ho, v opačnom prípade sa jej môže majetok odňať. O prenechaní a 
odňatí majetku obce rozhoduje: 

- starosta obce u hnuteľného majetku do hodnoty 1000,-€ 
- obecné zastupiteľstvo u hnuteľného majetku pri prekročení 

hodnoty 1000,-€ a u nehnuteľného majetku. 
6) Vklady nehnuteľného majetku do majetku zakladaných alebo existujúcich obchodných 

spoločností podliehajú schváleniu obecným zastupiteľstvom. Vklady iného ako 
nehnuteľného majetku podliehajú schváleniu obecným zastupiteľstvom pri hodnote 
prevyšujúcej 1000,-€. V ostatných prípadoch rozhoduje starosta obce. 
 

7) Obec môže nadobúdať cenné papiere a nakladať s nimi len po schválení obecným 
zastupiteľstvom. 

8) Obec je povinná chrániť svoje majetkové práva. Od vymáhania majetkových práv 
môže upustiť len vtedy, ak vzhľadom na ich nízku hodnotu o tom rozhodne obecné 
zastupiteľstvo. 

9) Obec a ňou zriadené a založené právnické osoby oznamujú Ministerstvu financií 
začatie verejného obstarávania zákazky a predkladajú Ministerstvu financií návrh 
zmluvy pred jej uzavretím, ak hodnota plnenia u stavebných prác prevyšuje sumu 
určenú v §17a zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových  pravidlách územnej 
samosprávy v znení neskorších predpisov. 
 

Tretia hlava 
SPRÁVA MAJETKU OBCE 

 
1) Ak obec rozhodla o prenechaní svojho majetok do užívania ňou zriadených alebo 

založených organizácií, môže ísť len o tú časť majetku, ktorá bude slúžiť na plnenie ich 
úloh. Súčasne prechádzajú na tieto organizácie i majetkové práva a súvisiace záväzky. 

2) Subjekty, ktorým bol zverený do užívania majetok obce ho nesmú scudzovať, sú povinné 
s ním hospodáriť v prospech rozvoja obce, jej občanov a ochrany životného prostredia. 

3) Spory vzniknuté pri správe majetku obce rieši starosta a obecné zastupiteľstvo. 
 

Štvrtá hlava 
POHĽADÁVKY A INÉ MAJETKOVÉ PRÁVA OBCE 

 
1) Orgány obce sú povinné pohľadávky obce včas uplatňovať a vymáhať. 
2) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vždy: - prijatie a poskytnutie úveru alebo pôžičky, 

                                                               - prevzatie dlhu, 
                                                               - vzájomné započítanie pohľadávok, 
                                                               - dohodu o splátkach. 

3) Zo závažných dôvodov je možné na žiadosť fyzickej alebo právnickej osoby celkom alebo 
čiastočne odpustiť pohľadávku najviac však do výšky 1660,-€ u právnickej osoby a 166,-€ 
u fyzickej osoby. Odpustenie pohľadávky schvaľuje obecné zastupiteľstvo, pri 
pohľadávkach do 1/5-iný maximálnych výšok uvedených v predchádzajúcej vete 
rozhoduje starosta obce. Nie je možné odpustiť tu uvedeným spôsobom pohľadávku, ktorá 
vznikla v súvislosti s trestnou činnosťou. 

4) Zo závažných dôvodov je možné fyzickej alebo právnickej osobe povoliť primerané 
splátky alebo povoliť odklad zaplatenia dlhu, ale len za predpokladu, že povinná osoba 
písomne uzná svoj záväzok v plnej výške. 

 
 
 
 
 



Piata hlava 
NAKLADANIE S FINANČNÝMI PROSTRIEDKAMI, FINANČNOU HOTOVOSŤOU 

A CENNÝMI PAPIERMI 
 
1) Obec a ňou založené alebo zriadené právnické osoby si zriaďujú účty v peňažných 

ústavoch. 
2) Obcou založené alebo zriadené právnické osoby si môžu poskytovať navzájom prechodnú 

finančnú výpomoc, ktorá však podlieha schváleniu obecným zastupiteľstvom, ak táto 
pomoc presiahne  sumu 3 300 eur. 

3) Pokladničná hotovosť sa určuje na 1 500 eur. Túto čiastku je možné prekročiť len pri 
výplate miezd a odmien alebo krátkodobo pri zinkasovaní hotovosti do pokladne, ktorá je 
určená na hotovostnú platbu v ten, prípadne nasledujúci deň, alebo ju nebolo možné ihneď 
odviesť na účet obce. 

4) Pri jednorázových výdavkoch do sumy 1 000 eur rozhoduje starosta obce, u vyššej sumy 
je nutné schválenie obecným zastupiteľstvom, ak nejde o jasne špecifikovaný výdavok 
schválený v obecnom rozpočte. 

5) Ustanovenie ods. 4 sa netýka pravidelných platieb (energie, odvoz PDO, poistenie 
majetku a pod.) a neodkladných opráv a údržieb, o ktorých starosta zastupiteľstvo 
dodatočne informuje. 

6) Voľba peňažného ústavu  a spôsob uloženia prostriedkov je plne v rozhodovacej 
právomoci starostu obce, vrátane uzatvárania zmlúv o vklade. 

7) Výmena finančnej hotovosti obce za cenné papiere (nákup dlhopisov, akcií, vkladových 
certifikátov a pod.) podlieha schváleniu obecným zastupiteľstvom, rovnako ako ich 
predaj. 

8) Cenné papiere kryté majetkom obce môžu byť vydané len po schválení obecným 
zastupiteľstvom.  
Rozpočtované reprezentačné výdavky obce sa využívajú nasledovne: 
1)občerstvenie a pohostenie počas pracovných rokovaní, 

2)občerstvenie pri brigádnických aktivitách, 
3)občerstvenie, pohostenie a dary pri významných návštevách, výročiach a slávnostných 
podujatiach, 
4)výdavky propagačného a reprezentačného charakteru, ak nie sú rozpočtované samostatne, 
5) v rámci občerstvenia sa môžu použiť prostriedky aj na nákup 

primeraného množstva alkoholických nápojov (napr. aperitív, slávnostný prípitok 
a pod.). 
 

  Povinnosti obce ako zamestnávateľa vo veci výdavkov na stravovanie zamestnancov sa             
riadia príslušnými ustanoveniami Zákonníka práce a Kolektívnej zmluvy.  
Na nadštandardné plnenia zamestnancom v zmysle Kolektívnej zmluvy (vyšší rozsah dovolenky, 
plnenia zo sociálneho fondu a pod.) nemá starosta obce nárok. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Šiesta hlava 
PEŇAŽNÉ FONDY OBCE 

 
1) Obec vytvára na plnenie svojich úloh mimorozpočtové peňažné fondy, a to: 

- sociálny fond, 
- rezervný fond, 
- ďalšie účelové fondy podľa rozhodnutia obecného zastupiteľstva alebo určené 

osobitným predpisom. 
2) Sociálny fond sa tvorí v zmysle zákonnej úpravy a v minimálnej výške určenej 

osobitným predpisom, ak ustanovenia kolektívnej zmluvy alebo obecné zastupiteľstvo 
neurčia inak. Jeho použitie sa riadi platnou legislatívou, kolektívnou zmluvou alebo pri jej 
absencii vnútorným predpisom vydaným starostom obce. 

3) Rezervný fond sa vytvára z prebytku hospodárenia bežného roka vo výške 
určenej obecným zastupiteľstvom. Tento fond sa využíva na vyrovnanie nesúladu 
rozpočtových príjmov a výdavkov, doplnenie zdrojov, obstaranie cenných papierov, 
splátku úverov a úrokov, združovanie prostriedkov, krytie straty hospodárenia bežného 
roku a pod. 

4) Ďalšie účelové fondy sa tvoria a využívajú v súlade s rozhodnutím obecného 
zastupiteľstva a platnou legislatívou. 

 
Siedma hlava 

EVIDENCIA MAJETKU OBCE 
 

1) Majetok obce sa eviduje v súlade s platnou legislatívou a v tam určenom 
členení. 

2) Drobné veci s nižšou nadobúdacou hodnotou, t.j. do 16,60 eur, sa evidujú len 
v prípade dlhodobejšieho využitia, a to v operatívno-technickej evidencii obce. 

3) Hmotný a nehmotný investičný majetok sa eviduje v inventarizačných 
súpisoch a v operatívno-technickej evidencii obce. 

4) Stavebný a iný materiál, s výnimkou materiálu určeného na okamžité využitie 
a teda osobitne neevidovaného, sa eviduje v knihe zásob. 

5) Záväzky obce sa evidujú v knihe záväzkov. 
6) Pohľadávky obce sa evidujú v knihe pohľadávok. 
7) Knižný fond obecnej knižnice sa eviduje v prírastkovom zošite kníh. 
8) Peniaze v pokladni sa evidujú v peňažnom denníku. 
9) Peniaze na účtoch sa evidujú zakladaním výpisu z účtov v peňažných 

ústavoch. 
10) Akcie a cenné papiere sa evidujú zakladaním výpisov z majetkového účtu 

obce. 
11) Nehnuteľnosti sa evidujú tiež na listoch vlastníctva v katastri nehnuteľností. 
12) Obecný úrad evidenciu priebežne doplňuje. 
 

Ôsma hlava 
INVENTARIZÁCIA MAJETKU OBCE 

 
                     1)Vykonáva sa ako riadna alebo mimoriadna. 
            2)Riadna inventarizácia majetku obce sa vykonáva každoročne k 31.12. s výnimkou       
peňažných prostriedkov v hotovosti, u ktorých sa vykonáva inventarizácia 4x do roka. 
              3)Mimoriadna inventarizácia majetku obce sa vykonáva v iných termínoch, ak si to      
vyžadujú osobitné okolnosti alebo ak o tom rozhodne obecné zastupiteľstvo. 
                    4)Riadnu inventarizáciu vykonáva komisia a menovaná starostom obce so zamestnancov  
a poslancov obce. 
                      5)Mimoriadnu inventarizáciu vykonáva komisia zriadená obecným zastupiteľstvom. 



                 6)Komisia pri inventarizácii okrem fyzického zistenia majetku overuje aj jeho stav, 
a pripravuje návrhy na vyradenie nepoužiteľného a nepotrebného majetku a predkladá ich na schválenie 
obecnému zastupiteľstvu. 

        7)Inventarizáciu peňažných prostriedkov vykonáva Komisia finančná a správy majetku obce 
zriadená obecným zastupiteľstvom. Ak táto komisia nie je vytvorená plní túto úlohu hlavný kontrolór 
obce so zástupcom starostu obce. 

 
Deviata hlava 

VYRADENIE A LIKVIDÁCIA MAJETKU OBCE 
 

          1)Vyradenie majetku z evidencie sa prevádza na základe návrhu na vyradenie spracovaného           
inventarizačnou komisiou (u zničeného, strateného a odcudzeného majetku a mimo inventarizácie na 
základe návrhu starostu obce)  schválením vyradenia obecným zastupiteľstvom. 
          2)Likvidácia majetku sa uskutočňuje spôsobom, ktorý určí obecné zastupiteľstvo, pričom toto    
vymenuje aj likvidačnú komisiu a tá o vykonaní likvidácie vyradeného majetku spíše záznam, ktorý 
podpíšu všetci jej pri likvidácii prítomní členovia a starosta obce. 

 
Desiata hlava 

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE 
 

a) Na zadávanie zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác a 
zákazky na poskytnutie služieb je obec povinná primerane uplatňovať Zákon 
o verejnom obstarávaní. 

b) Nadlimitné,  podlimitné a podprahové zákazky obec zadáva zákonným postupom 
a prostredníctvom odborne spôsobilej osoby, pričom vždy uzaviera písomnú zmluvu 
a plní si svoju oznamovaciu a informačnú povinnosť voči Úradu pre verejné 
obstarávanie. 

c) Pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou obec postupuje tak, aby vynaložené náklady 
na obstaranie predmetu zákazky boli primerané jeho kvalite a cene. 

d) Za zákazku s nízkou hodnotou sa považuje: 
a) Zákazka na dodanie tovaru s predpokladanou hodnotou bez DPH nižšou ako 30 000 

eur. 
b) Zákazka na dodanie služby s predpokladanou hodnotou bez DPH nižšou ako 30 000 

eur. 
c) Zákazka na dodanie práce s predpokladanou hodnotou bez DPH nižšou ako 120 000 

eur. 
e) Za účelom efektívnosti, finančnej hospodárnosti, zachovania primeranej časovej 

náročnosti a prehľadnosti zadávania zákaziek s nízkou hodnotou sa stanovujú 
nasledovné pravidlá: 

a) Zákazka na dodanie tovaru: 
a) s hodnotou do 1 000 eur s DPH – nevyžaduje sa zhotovenie záznamu o prieskume 

trhu, 
b) s hodnotou nad 1 000 eur a súčasne do 10 000 eur s DPH – vyžaduje sa prieskum trhu 

o ktorom sa urobí záznam do tlačiva, ktorého vzor je uvedený nižšie, 
c) s hodnotou nad 10 000 eur s DPH  a viac – vyžaduje sa prieskum trhu vykonaný 

písomným oslovením minimálne troch dodávateľov o čom sa urobí záznam do tlačiva, 
ktorého vzor je uvedený nižšie a ku ktorému sa priloží list s oslovením dodávateľov 
a vrátené ponuky. 

b) Zákazka na dodanie služby: 
d) s hodnotou do 1 000 eur s DPH – nevyžaduje sa zhotovenie záznamu o prieskume 

trhu, 
e) s hodnotou nad 1 000 eur a súčasne do 10 000 eur s DPH – vyžaduje sa prieskum trhu 

o ktorom sa urobí záznam do tlačiva, ktorého vzor je uvedený nižšie, 



f) s hodnotou nad 10 000 eur s DPH  a viac – vyžaduje sa prieskum trhu vykonaný 
písomným oslovením minimálne troch dodávateľov o čom sa urobí záznam do tlačiva, 
ktorého vzor je uvedený nižšie.   

c) Zákazka na dodanie práce: 
g) s hodnotou do 3 320 eur s DPH – nevyžaduje sa zhotovenie záznamu o prieskume 

trhu, 
h) s hodnotou nad 3 320 eur a súčasne 16 600 eur s DPH– vyžaduje sa prieskum trhu 

o ktorom sa urobí záznam do tlačiva, ktorého vzor je uvedený nižšie, 
i) s hodnotou nad 16 600 eur s DPH  a viac – vyžaduje sa prieskum trhu vykonaný 

písomným oslovením minimálne troch dodávateľov o čom sa urobí záznam do tlačiva, 
ktorého vzor je uvedený nižšie (ďalej len záznam).   

f) Obec nie je povinná vykonávať činnosti pri zadávaní zákaziek s nízkymi hodnotami 
prostredníctvo odborne spôsobilej osoby. 

g) Prieskum trhu vykoná starosta obce alebo ním poverená osoba. Poverenie postačuje 
v ústnej forme, starosta však schvaľuje výber dodávateľa podpisom na tlačive 
záznamu o prieskume trhu. 

h) Prieskum trhu je možné vykonať osobne, telefonicky, prostredníctvom internetu, 
elektronickou poštou, využitím katalógov s cenníkmi, ponukových listov, letákov 
a pod., ako aj kombináciou týchto spôsobov. 

i) Ak sa prieskum trhu vykonal pomocou katalógov, letákov, internetu a pod., priložia sa 
k záznamu použité tlačoviny, alebo vytlačené materiály z počítača. 

j) Ak sa pri prieskume trhu vyžaduje písomné oslovenie dodávateľov, je možné využiť 
poštový styk, elektronickú poštu alebo fax. Vo všetkých prípadoch však musia byť 
súčasťou záznamu list z oslovením dodávateľov, doklad o jeho odoslaní – doručenka, 
výpis z počítača alebo faxu a vrátené ponuky. 

k) Pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou sa nevyžaduje písomná forma zmluvy okrem 
prípadov, v ktorých to vyžaduje zákon. 

l) Výsledok verejného obstarávania pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou sa neposiela 
Úradu pre verejné obstarávanie. 

m) Obec eviduje všetky doklady z verejného obstarávania a uchováva ich päť rokov po 
uzavretí zmluvy. 

n) Kontrolu zadávania zákaziek v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a týmito 
smernicami vykonáva hlavný kontrolór obce a komisia finančná  správy majetku obce. 

 
Jedenásta hlava 

SPOLOČNÉ USTANOVENIA 
 
1) Orgány obce sú povinné na úseku ochrany majetku obce najmä: 

- zisťovať, oceňovať, chrániť, zveľaďovať a zhodnocovať majetok obce, 
- zabezpečovať jeho užívanie a využitie a to predovšetkým na plnenie funkcií 

obce, 
- viesť majetok obce v predpísanej evidencii, 
- využívať všetky právne prostriedky na ochranu majetku obce pred poškodením, 

zničením, stratou alebo zneužitím. 
2) Majetok môže byť v spoluvlastníctve obcí alebo obce a inej právnickej alebo 

fyzickej osoby. 
3) Všetky úkony orgánov samosprávy obce ako aj obcou založených alebo 

zriadených právnických osôb týkajúce sa nakladania a správy majetku obce musia byť 
urobené písomne, inak sú neplatné. 

4) Tieto smernice sú záväzné pre všetky orgány obce, subjekty zriadené alebo 
založené obcou, subjekty s majetkovou účasťou obce a ďalšie subjekty využívajúce 
majetok obce.  

 



Schválené Obecným zastupiteľstvom v Hladovke dňa 13. februára 2009. 
 
 
                                                                                                  Mária Kendralová 
                                                                                                      starostka obce 
 

ZÁZNAM Z PRIESKUMU TRHU 
vykonaného v zmysle  zákona NR SR č. 25/2006 Z. z.  o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov  a Smerníc na ochranu majetku a nakladanie s finančnými prostriedkami obce  
 

ZADÁVANIE ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU 
 

I. Obstarávateľ Obec Hladovka, Obecný úrad,č.45, 027 13 Hladovka 
zastúpená: Mária Kendralová – starostka            IČO: 00314480 

 
II. Forma prieskumu trhu   III. Miesto prieskumu 
Osobne áno                 Slovensko 
Telefonicky áno   
Prostredníctvom Internetu áno   
Elektronickou poštou       
S použitím katalógu   IV. Dátum prieskumu 
Iný spôsob – uviesť:                  Január 2009 

 
V. Predmet obstarávania VI. Množstvo  

 
1.       Robot univerzálny 
 
 

1 

 
VII. Poradie uchádzačov podľa hospodárnosti získania predmetu obstarávania 

 Označenie Sídlo IČO Cena 
1.  

 
   

 
2.     
3.  

 
   

 
VIII. Iné nepeňažné hľadiská uplatnené pri určení uchádzačov 
Charakteristika Zdôvodnenie 
  

 
 

 
IX. Prehlásenie o nestrannosti a dôvernosti obstarávateľa 
Prehlasujem, že prieskum trhu som vykonal podľa tohto záznamu a nestranne, nezatajil som 
žiadne dôležité údaje a odporučil som dodávateľa, ktorý je pre obec momentálne najvýhodnejší.  
Osoba vykonávajúca prieskum (kontaktná osoba)  

Funkcia  
Podpis  

 
Starosta obce súhlasí so zadaním zákazky na základe tohto prieskumu trh 

  



V Hladovke dňa   
 

Pečiatka:                                             Podpis starostu: 
 
 
 
 

PRÍLOHA Č.6 
Organizačného poriadku Obecného úradu v Hladovke 

 
SMERNICE O FINANČNEJ KONTROLE V OBCI 

 
 
V súlade so zákonom č.502/2001 Z.z. o finančnej kontrole  a vnútornom audite v platnom 
znení sa vydáva táto smernica, ktorou sa ustanovujú zásady pre uplatňovanie a vykonávanie 
finančnej kontroly v Obci Hladovke.  
 

Článok 1 
Všeobecné ustanovenia 

 
1. Touto smernicou sa ustanovujú podrobnosti výkonu predbežnej, priebežnej a následnej 

kontroly podľa zákona č.502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite na 
podmienky vykonávania účtovných operácií a hospodárenia v účtovnej jednotke „ Obec 
Hladovka“. 

2. Finančná kontrola podľa týchto zásad je internou kontrolou a je neoddeliteľnou súčasťou 
finančného riadenia Obecného úradu v Hladovke a celkového riadenia obce Hladovka. 

3. Výkon finančnej kontroly, ktorú vykonávajú kontrolné orgány na základe poverenia 
vedúceho kontrolného orgánu v rozsahu svojich oprávnení ako kontroly vonkajšej 
a výkon kontroly hlavným kontrolórom  obce alebo inými kontrolnými orgánmi 
zriadenými obecným zastupiteľstvom v rozsahu podľa zákona o obecnom zriadení, nie je 
touto smernicou dotknutý. 

 
Článok 2 

Cieľ a zameranie kontroly 
 

1. Cieľom kontroly je zabezpečenie hospodárneho, efektívneho a účinného výkonu verejnej 
správy, dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení 
s verejnými prostriedkami, včasného a spoľahlivého informovania starostu obce 
a obecného zastupiteľstva o úrovni hospodárenia s verejnými prostriedkami 
a o vykonávaných finančných operáciách obce. 

2. V rámci dosiahnutia cieľov sa kontrola zameriava aj na preverenie súladu hospodárenia 
s predpokladaným vývojom a plánom nakladania s prostriedkami, či sú účelovo 
a objemovo rozpočtované a pri väčších objemoch aj časový súlad – ďalej iba „súlad 
s rozpočtom“. 

3. Kontrolou sa tiež preveruje výška objemu prostriedkov jednotlivej operácie alebo celej   
transakcie /súboru súvisiacich operácií/ podľa zmluvy, výmeru, rozhodnutia, nariadenia 
alebo prijatých zásad – ďalej iba „vecná správnosť“. 

 
Článok 3 

Predbežná finančná kontrola 
 

1. Predbežnou finančnou kontrolou sa v súlade s cieľmi kontroly overuje, či je pripravovaná 
finančná operácia v súlade so schváleným rozpočtom obce, so zmluvami uzatvorenými 



obcou alebo inými rozhodnutiami o hospodárení obce a so všeobecne záväznými 
právnymi predpismi.  

2. Predbežnú kontrolu vykonáva samostatný odborný referent, ktorý vedie účtovníctvo obce 
(ďalej len poverená osoba).       

3. Predbežnou finančnou kontrolou sa overuje každá pripravovaná finančná operácia a bez 
jej overenia touto kontrolou ju nemožno vykonať ani v nej  pokračovať. 

4. Poverená osoba skontroluje doklady operácie a svojim podpisom s uvedením dátumu 
potvrdí vykonanie predbežnej kontroly. Ak zistí, že pripravovaná operácia nie je v súlade 
so schváleným rozpočtom, uzatvorenou zmluvou,   akoukoľvek platnou právnou normou, 
alebo nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti – to znamená, že nie je v 
súlade s predpismi, v súlade s rozpočtom, alebo nie je dodržaná vecná správnosť, označí 
túto skutočnosť na predmetný doklad – „nie je v súlade s .......“.  

5. V prípade, že u pripravovanej operácie nebol predbežnou kontrolou zistený nesúlad podľa 
predchádzajúceho bodu poverená osoba označí doklad pečiatkou s textom: 
„PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA“ Finančná operácia je v súlade 
s platnými predpismi a rozpočtom. Dňa:..................podpis..................“ doplní dátum 
a podpis a  postúpi ho na ďalšie spracovanie. 

6. Poverená osoba si vedie vlastnú  evidenciu o zistených nedostatkoch predbežnej finančnej 
kontroly a na tlačivo uvedie: 

- číslo zisteného dokladu, 
- názov porušenia - nesúlad s predpismi, 
                                 - nesúlad s rozpočtom,                 

                                                                     - vecná nesprávnosť, 
                                                                           - ostatné kontrolné zistenia, 

- popis kontrolných zistení, 
- finančné vyčíslenie rozdielov vyplývajúcich z  kontrolného 

zistenia, 
- opatrenia prijaté na nápravu nedostatkov a termín ich splnenia. 

     Takto vypísané tlačivo  odovzdá  starostovi  obce. Kópiu tlačiva s podpisom a dátumom  
prevzatia vedie vo vlastnej evidencii a sleduje termín splnenia  opatrenia určený starostom 
obce. 

7. Predbežná kontrola sa vykonáva na úrovni rozpočtového a zmluvného záväzku a to 
v oblasti príjmov, alebo použitia verejných prostriedkov v hotovosti alebo bezhotovostne, 
v oblasti právnych úkonov alebo iných úkonov majetkovej povahy. 

8. Doklady, ktoré podliehajú vykonaniu predbežnej kontroly alebo k jej riadnemu vykonaniu 
sú potrebné sú najmä: platobný výmer, výzva, rozhodnutie, exekučný príkaz, oznámenie 
o začatí konania, kúpna zmluva, nájomná zmluva, mandátna zmluva, objednávka, zmluva 
o dielo, cestovný príkaz, zmluva o úvere, zmluva o finančnej výpomoci, zmluva 
o finančnom dare a finančnom príspevku, zmluva o výpožičke, zmluva o prevode správy, 
darovacia zmluva, zmluva o vecnom bremene, zmluva o zriadení záložného práva, zmluva 
o termínovaných vkladoch a ostatné finančné obchody, záznam o vykonaní verejného 
obstarávania, platobný poukaz, faktúra, doklad o nákupe v hotovosti, uznesenie obecného 
zastupiteľstva, rozpočet obce, delimitačný protokol a iné doklady bezprostredne sa 
viažuce k pripravovanej finančnej operácií. 

 
Článok 4 

Priebežná finančná kontrola 
 

1. Priebežnou finančnou kontrolou sa overuje úplnosť a preukázateľnosť účtovných alebo 
iných dokladov súvisiacich s kontrolovanou finančnou operáciou, rešpektovanie cieľov 
uvedených v článku 2, ako aj vykonanie predbežnej finančnej kontroly. 



2. Priebežnú kontrolu vykonáva hlavný kontrolór obce, v prípade, že funkcia nie je 
obsadená, alebo ju nemôže dlhodobo vykonávať, vykonáva túto kontrolu Komisia 
finančná a správy majetku obce. 

3. Priebežná kontrola sa musí vykonať minimálne jedenkrát za 6 mesiacov. 
4. Po vykonaní priebežnej finančnej kontroly sú osoby podľa ods.2 povinné písomne 

oznámiť starostovi obce zistené nedostatky. 
 
5. O vykonaní priebežnej finančnej kontroly sa v kontrolovaných dokladoch a dokumentoch 

urobí záznam tak, že sa tieto označia odtlačkom pečiatky s textom: „ Priebežnú finančnú 
kontrolu“  podľa zákona NR SR č.502/2001 Z. z. vykonal: hlavný kontrolór, komisia 
FaSMO dňa .....................Podpis..............“ a doplní sa dátum a podpis.  

Článok 5 
Následná finančná kontrola 

 
1. Následnou finančnou kontrolou sa overuje objektívny stav kontrolovaných skutočností, 

vykonanie predbežnej kontroly, dodržiavanie postupu priebežnej kontroly, splnenie 
opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených finančnou kontrolou a odstránenie 
príčin ich vzniku.  

2. Následnú finančnú kontrolu vykonáva hlavný kontrolór obce, ak nie je funkcia obsadená, 
alebo ju nemôže dlhodobo vykonávať, vykonáva túto kontrolu Komisia finančná a správy 
majetku obce, pričom rozsah kontroly v zmysle ods. 1 upravuje tak, aby nedochádzalo 
k zbytočnej duplicite kontrol vykonaných tým istým kontrolným subjektom v rámci 
priebežnej kontroly. 

3. Následnú finančnú kontrolu v obci môže vykonávať tiež NKÚ SR, MF SR, Správa 
finančnej kontroly a Daňový úrad prípadne iný osobitným predpisom určený orgán, 
v rozsahu svojich kontrolných právomocí. 

4. O kontrolných zisteniach následnej finančnej kontroly vyhotovuje kontrolný orgán správu, 
v prípade potreby aj čiastkovú alebo priebežnú správu a dodatok k správe. V prípade, že 
neboli zistené nedostatky, kontrolný orgán vypracuje záznam. Správy, dodatky a záznam 
obsahujú náležitosti podľa §17 zákona č.502/2001 primerane. 

5. Následná finančná kontrola je skončená v prípade zistenia nedostatkov prerokovaním 
správy (o čom kontrolný orgán spracuje zápisnicu) alebo v prípade nezistenia nedostatkov 
oboznámením kontrolovaného subjektu so záznamom. 

 
Článok 6 

Podrobnosti vykonávania kontroly 
 
1. Poverené osoby sú povinné pri kontrole postupovať korektne a doklady posudzovať 

odborne a objektívne. 
2. Poverené osoby sú povinné zachovávať mlčanlivosť o údajoch, ktoré sú predmetom 

služobného tajomstva alebo podliehajú režimu ochrany osobných údajov v zmysle platnej 
legislatívy. 

3. Poskytovanie správ hlavným kontrolórom a plánovanie jeho činnosti ustanovuje osobitný 
predpis. 

Článok 7 
Prechodné a záverečné ustanovenia 

 
29. Za zabezpečenie vylúčenia zásahov smerujúcich k ovplyvňovaniu osôb vykonávajúcich 

kontrolu, vytvorenie, zachovávanie a rozvíjanie systému finančného riadenia, prijatie 
opatrení na nápravu nedostatkov zistených finančnou kontrolou a na odstránenie príčin ich 
vzniku, ako aj za určenie zamestnancov zodpovedných za nedostatky zistené kontrolou 
a uplatnenie opatrení voči nim, zodpovedá v plnom rozsahu starosta obce. 

30. V čase, keď obec nemá starostu, alebo tento nemôže dlhodobo plniť svoje funkcie, 
vykonáva úlohy touto smernicou určené starostovi obce jeho zástupca. 



31. Túto smernicu schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Hladovka dňa  13. februára 2009 
uznesením číslo C 7/2009. 

32. Táto smernica nadobúda účinnosť dňom schválenia. 
 
                                                                                                Mária Kendralová 
                                                                                                      starostka obce 
 
 
 
 
 

PRÍLOHA Č. 7 
Organizačného poriadku Obecného úradu v Hladovke 

 
ORGANIZAČNÁ SCHÉMA OBCE 

 
 
 
 
 
 

Obecné zastupiteľstvo  Starosta obce 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Obecný úrad 

Administratívny úsek Úsek hospodársky 
a verejnoprospešných 

prác 

Veliteľ Obecného 
hasičského zboru 

Kronikár obce 

Riaditelia 
rozpočtových 

a príspevkových 
organizácií obce 

Samostatný odborný 
referent – ekonóm 
Administratívny 

pracovník 

 
Koordinátor AČ,VPP 



 
 
 
                                                                                                  
 
 
 

PRÍLOHA Č. 8 
Organizačného poriadku Obecného úradu v Hladovka 

 
 

SMERNICE PRE VEDENIE POKLADNICE 
 
 
Tieto smernice sú vypracovaný v zmysle zákona č.431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení 

neskorších predpisov a v zmysle Opatrenia MF SR č. 24501/2003-92 z 11.decembra 2003, 
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre 
rozpočtové organizácie, štátne fondy, príspevkové organizácie, obce a vyššie územné celky. 
 

Čl. 1 

Pokladničné doklady 

1. Pokladničnými dokladmi pre účely tohto vnútorného predpisu sú : 
j) príjmové pokladničné doklady, 
k) výdavkové pokladničné doklady, 

l) pokladničná kniha. 

2. Pokladničné doklady musia mať náležitosti účtovných dokladov.  

3. Účtovný doklad je preukázateľný účtovný záznam, ktorý musí obsahovať podľa 
ustanovenia § 10 ods. 1 zákona o účtovníctve : 
a) označenie účtovného dokladu, 
b) obsah účtovného prípadu a označenie jeho účastníkov, 

c) peňažnú sumu alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva, 
d) dátum vyhotovenia účtovného dokladu, 
e) dátum uskutočnenia účtovného prípadu, ak nie je zhodný s dátumom vyhotovenia, 
f) podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovný prípad v účtovnej jednotke a 

podpisový záznam osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie, 
g) označenie účtov, na ktorých sa účtovný prípad zaúčtuje v účtovných jednotkách 

účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva, ak to nevyplýva z programového 
vybavenia. 

 Účtovná jednotka je povinná vyhotoviť účtovný doklad v štátnom jazyku podľa 
ustanovenia § 4 ods. 8 zákona o účtovníctve a bez zbytočného odkladu podľa 
ustanovenia § 10 ods. 2 zákona o účtovníctve po zistení skutočnosti, ktorá sa ním 



preukazuje, a to tak, aby bolo možno určiť obsah každého jednotlivého účtovného 
prípadu spôsobom podľa ustanovenia § 8 ods. 5 zákona o účtovníctve. 

 Každý účtovný zápis musí byť doložený účtovným dokladom.  
 
 
 

Čl. 2 

Pokladničná kniha 

1. Pokladničná kniha plní funkciu  čiastkového denníka, v ktorom sa zaznamenáva stav a 

pohyb peňažných prostriedkov v hotovosti.  
V pokladničnej knihe sa uvádza : 
a) názov organizácie, 
b) obdobie, ktorého sa týka,  
c) stanovený limit pokladničnej hotovosti. 

2. Limit pokladničnej hotovosti je stanovený vo výške 1500,-€. Povolenie prekročenia 
limitu je ustanovené v ods. 3) piatej hlavy Smerníc na ochranu majetku a nakladanie 
s finančnými prostriedkami obce – viď prílohu č.5 Organizačného poriadku obecného 
úradu. 

3. Každá strana pokladničnej knihy obsahuje :  
a) dátum uskutočnenia pokladničnej operácie, 
b) číslo pokladničného dokladu, 
c) obsah pokladničnej operácie, 
d) príjmy a výdavky v hotovosti, 
e) zostatok pokladničnej hotovosti. 

4. Zostatok pokladničnej hotovosti v pokladničnej knihe vykazuje pokladník ku každému 
dňu, v ktorom sa uskutočnila aspoň jedna pokladničná operácia.  

5. Pokladničné doklady sa číslujú chronologicky za sebou podľa poradia zápisov v 
pokladničnej knihe. Číselné označenie týchto dokladov  musí na seba nadväzovať, t.j. 
nesmie chýbať žiaden pokladničný doklad. Číselné rady, ktoré sa používajú pre 
číslovanie pokladničných dokladov, sú uvedené v smerniciach pre obeh účtovných 
dokladov, ktoré tvoria prílohu č.4 Organizačného poriadku obecného úradu.  

6. Výdavkový pokladničný doklad musí byť vystavený na meno príjemcu. Príjemca potvrdí 
prevzatie hotovosti svojím podpisom na výdavkovom pokladničnom doklade.  

7. Poskytnutie preddavku na drobný nákup sa realizuje výdavkovým pokladničným 
dokladom po schválení starostom obce.  

8. Príjmový pokladničný doklad musí byť vystavený na meno, od koho boli prijaté 
prostriedky v hotovosti. 

 
 

Čl. 3 
Oprava pokladničných dokladov 



 Oprava pokladničného dokladu sa musí vykonať tak, aby bolo možné určiť zodpovednú 
osobu, ktorá vykonala príslušnú opravu, deň jej vykonania a obsah opravovaného 
účtovného záznamu pred opravou aj po oprave. Oprava pokladničného dokladu nesmie 
viesť k neúplnosti, nepreukázateľnosti, nesprávnosti, nezrozumiteľnosti alebo 
neprehľadnosti účtovníctva.  

 Na opravu účtovného zápisu treba vždy vyhotoviť účtovný doklad. 
 Účtovný záznam, ktorý je nečitateľný alebo ho nemožno previesť do čitateľnej podoby, 

sa hodnotí, ako keby ho účtovná jednotka neviedla. 
 

Čl. 4 

Preskúmavanie pokladničných dokladov 

1. Pokladničné doklady sa preskúmavajú zásadne pred ich zaúčtovaním. 
2. Zoznam podpisových vzorov pre pokladničné operácie je uvedený v Prílohe č.1 
3. Preskúmavanie - kontrola správnosti účtovných dokladov : 

a) kontrola vecnej správnosti účtovných dokladov : Preskúmanie vecnej správnosti 
účtovných dokladov spočíva v zisťovaní údajov z hľadiska oprávnenosti účtovného 

prípadu. Za správnosť účtovného prípadu je vždy zodpovedný konkrétny 
zamestnanec, ktorý účtovný prípad schválil. Pri kontrole vecnej správnosti účtovných 

dokladov sa zisťuje správnosť všetkých údajov  obsiahnutých v účtovných dokladoch, 
pričom sa zisťuje súlad obsahu účtových dokladov so skutočnosťou napr. správnosť 
uvedeného množstva a ceny, dodržanie zmluvných podmienok, správnosť výpočtu 
číselných údajov a pod. Podpisom vecnej správnosti potvrdzuje zodpovedný 

zamestnanec správnosť účtovného dokladu podľa overenia skutočnosti a jej 
zosúladenie s objednávkou, dodacím listom, dohodou o cene, zmluvou, rozpisom 
vykonaných prác ... Ak zamestnanec zistí nesúlad účtovného dokladu so skutočnosťou 
je povinný odstrániť nedostatky s dodávateľom (reklamácia). Preskúmanie vecnej 

správnosti u výdavkových dokladov vykonáva starosta obce, čo potvrdí svojím 
podpisom na pokladničnom doklade. Preskúmanie vecnej správnosti u príjmových 

dokladov vykonáva pokladník obce. 

b) kontrola formálnej správnosti účtovných dokladov : Preskúmanie formálnej 

správnosti účtovného dokladu spočíva v zisťovaní toho, či účtovné doklady obsahujú 
všetky predpísané náležitosti podľa zákona o účtovníctve a ostatné požiadavky 
kladené na účtovné doklady. Kontroluje sa tiež, či už boli vecne overené. Zisťuje sa 
úplnosť a náležitosti účtovných dokladov, dodržanie zásad o oprave účtovných 

dokladov (prepisované, negumované, nezatierané ...). Preskúmanie formálnej 

správnosti vykonáva pokladník obce, čo potvrdí svojím podpisom na pokladničnom 
doklade. 

 



 

 
 
 

Čl. 5 
Pokladník 

1. S osobou hmotne zodpovednou za nakladanie s peňažnými prostriedkami v hotovosti 
(ďalej len „pokladník“) je uzatvorená dohoda o hmotnej zodpovednosti v zmysle 
ustanovenia § 182 Zákonníka práce. 

2. Povinnosti pokladníka : 
a) vedie pokladničnú knihu, 
b) vyhotovuje pokladničné doklady, čo potvrdzuje svojím podpisom na pokladničnom 

doklade, 
c) nesmie vystaviť pokladničný doklad bez schválenia vecnej správnosti prvotného 

dokladu, na základe ktorého pokladničný doklad vystavuje, 
d) zodpovedá za formálnu správnosť pokladničných dokladov, 
e) zodpovedá za priebežné číslovanie pokladničných dokladov, 
f) zodpovedá za priebežné dopĺňanie pokladničnej hotovosti, 
g) zodpovedá za odvod pokladničnej hotovosti do banky, 
h) zodpovedá za dodržiavanie limitu pokladničnej hotovosti, 
i) dodržiava pokladničné hodiny, 
j) odovzdáva pokladničné doklady na zaúčtovanie do učtárne. 

 
Čl. 6 

Bezpečnosť pri manipulácii s pokladničnou hotovosťou pri ich úschove  

 Pokladničná hotovosť sa uschováva v uzamknutej kovovej pokladni, ktorá je umiestená v 
zamrežovanej miestnosti. 

 Pokladňa je vždy uzamknutá, tzn. v čase pokladničných aj mimo pokladničných hodín, 
s výnimkou nevyhnutne potrebného času na uloženie alebo vybratie hotovosti. 

 Kľúč od pokladne má pokladník. 
Čl. 7 

Inventarizácia peňažných prostriedkov v hotovosti 
1. Peňažné prostriedky v hotovosti musí účtovná jednotka inventarizovať najmenej štyrikrát 

za účtovné obdobie podľa ustanovenia § 29 ods. 3 zákona o účtovníctve.  
2. Inventúra je činnosť, pri ktorej sa zisťujú a spisujú skutočné stavy majetku, záväzkov a 

rozdielu majetku záväzkov k určitému dátumu. 
3. Fyzická inventúra pokladničnej hotovosti je činnosť, pri ktorej sa zisťuje a spisuje 

skutočný stav peňažných prostriedkov v hotovosti k určitému dátumu. Fyzická inventúra 
pokladničnej hotovosti sa označuje ako pokladničné skontro. 



4. Zistený skutočný stav peňažných prostriedkov sa uvedie v inventúrnom súpise podľa 
ustanovenia § 30 ods. 2 zákona o účtovníctve. Tlačivo na inventúrny súpis je súčasťou 
týchto smerníc, a to vo vyhotovení pre prípad, že peňažné prostriedky v pokladnici 
súhlasia so stavom v pokladničnej knihe aj vo vyhotovení pre prípad, že peňažné 
prostriedky v pokladnici nesúhlasia so stavom v pokladničnej knihe. 
Inventúrnym súpisom sa zabezpečuje preukázateľnosť účtovníctva. 

5. Inventarizáciou overuje účtovná jednotka, či stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a 
záväzkov v účtovníctve zodpovedá skutočnosti.  

6. Vykonaním inventarizácie sa zabezpečuje preukázateľnosť účtovníctva.  
7. Porovnaním skutočného a účtovného stavu sa môžu zistiť rozdiely. Výsledky porovnania 

sa uvedú v inventarizačnom zápise podľa ustanovenia § 30 ods. 3 zákona o účtovníctve. 
Inventarizačným zápisom sa preukazuje vecná správnosť účtovníctva.  

8. V prípade, ak zistený rozdiel nemožno preukázať účtovným záznamom, považuje sa za 
inventarizačný rozdiel. 

Inventarizačný rozdiel môže mať dvojaký charakter : 

 pokladničný schodok - ak zistený skutočný stav je nižší ako stav v účtovníctve a 
nemožno ho preukázať účtovným záznamom.  
Za pokladničný schodok sa považuje zistený rozdiel medzi nižším stavom pokladničnej 
hotovosti v pokladnici oproti: 

− zostatku zistenému podľa zápisov v pokladničnej knihe, 

− výplate, ktorá nie je doložená riadnym výdavkovým dokladom 
− prevzatím, ktoré nie je príjemcom potvrdené. 

 pokladničný prebytok - ak zistený skutočný stav je vyšší ako stav v účtovníctve a 
nemožno ho preukázať účtovným záznamom. Pokladničné hotovosti v pokladnici 
nedoložené riadnym príjmovým pokladničným dokladom sa považujú za pokladničný 
prebytok. 

9. Pokladničné prebytky a schodky sa ihneď po ich zistení zapíšu do pokladničnej knihy; 
prebytok ako príjem a schodok ako výdavok. Súčasne sa doložia príjmovým a 

výdavkovým pokladničným dokladom podpísaným inventarizačnou komisiou. 
10. Inventarizačné rozdiely zaúčtuje účtovná jednotka do účtovného obdobia, za ktoré sa 

inventarizáciou overuje stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov. 
 

 
 
 
 
 
V Hladovke, dňa 13.februára 2009                                          Mária Kendralová 
                                                                                                      starostka obce 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 

 
Príloha smerníc pre vedenie pokladnice č.1  

 

Zoznam podpisových vzorov pre pokladničné operácie : 

 

Druh dokladu Meno a priezvisko Funkcia Zodpovednosť Podpis 

Pokladničné doklady 
výdavkové                    

Mária Kendralová starosta 
   

vecná správnosť 
schvaľuje 

 

Pokladničné doklady 
výdavkové 

Helena Harmatová 
Ľubomíra Kalisová 

   pokladník formálna  správnosť 
vyhotovuje 

 

Pokladničné doklady 
príjmové 

Helena Harmatová 

Ľubomíra Kalisová 

pokladník formálna aj vecná 
správnosť 

vyhotovuje a 

schvaľuje 

 

Pokladničné doklady Helena Harmatová účtovník účtovanie  

 

 

 

Platné od: 13. februára 2009                           


