OBEC KAPUŠANY
OBECNÝ ÚRAD KAPUŠANY
Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany

D O D A T O K č. 1
k Organizačnému poriadku Obecného úradu v Kapušanoch
Obecné zastupiteľstvo Kapušany vydáva tento Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku
vydaného na základe § 11 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov
Dopĺňa sa:

Druhá hlava, Postavenie volebných orgánov vo vzťahu k obecnému
úradu, § 6 Postavenie starostu, bod 8
Mení a dopĺňa sa: Tretia hlava, Organizácia obecného úradu
§ 8 Úvodné ustanovenia, bod 2 a 3
§ 13 Úradné hodiny
Druhá hlava
Postavenie volebných orgánov vo vzťahu k obecnému úradu
§ 6 Postavenie starostu
Dopĺňa sa:
Bod 8: Prednosta obecného úradu
1. Prednosta obecného úradu je pracovníkom obce, ktorého vymenúva a odvoláva na
návrh starostu obce obecné zastupiteľstvo.
2. Prednosta obecného úradu zodpovedá za svoju činnosť starostovi obce.
3. Prednosta obecného úradu plní najmä nasledovnú úlohy:
- organizuje prácu obecného úradu,
- zabezpečuje hospodársky a správny chod úradu,
- zostavuje návrh rozpočtu úradu a zabezpečuje jeho plnenie – podpisuje spolu so
starostom obce zápisnice o zasadnutí obecného zastupiteľstva,
- zúčastňuje sa na zasadnutí obecného zastupiteľstva s hlasom poradným,
- zúčastňuje sa zasadnutí obecnej rady s hlasom poradným.

Tretia hlava
Organizácia obecného úradu
§ 8 Úvodné ustanovenia
Mení sa :
Bod 2. Obecný úrad vedie a organizuje prednosta obecného úradu a starosta obce.
Dopĺňa sa :
Bod 3. písm. i) referát strategického rozvoja

§ 13
Úradné hodiny
Zmena:
Obecný úrad má tieto úradné hodiny pre občanov:
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

7,30 hod. 7,30 hod. 7,30 hod. 7,30 hod. 7,30 hod. -

12,00 hod.
12,00 hod.
12,00 hod.
12,00 hod.
12,00 hod.

12,30 hod.
12,30 hod.
12,30 hod.
12,30 hod.
12,30 hod.

-

15,30 hod.
15,30 hod.
16,30 hod.
15,30 hod.
14,30 hod.

V Kapušanoch, dňa 10.12.2010

Ing. Jozef P r i b u l a
starosta obce

