Obec Vinohrady nad Váhom
V zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. §5 ods. 1 o slobodnom prístupe k informáciám zverejňuje
nasledovné informácie
Spôsob zriadenia obce:
písm. a/
Obec Vinohrady nad Váhom ako samostatný samosprávny územný celok bola zriadená zák. SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení a to dňom volieb do orgánov samosprávy obcí t.j. dňom 23.24.11.1990
Právomoci a kompetencie obce:
Kompetencie obce (t.j. právomoc a pôsobnosť obce) sú dané:
- Ústavou Slovenskej republiky (najmä čl. 64-71)
- Zák. SNR. Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
- Platnou právnou úpravou Slovenskej republiky
- Všeobecne záväznými nariadeniami obce na úseku samosprávnych činností
(č. 71 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky)
Organizačná štruktúra obce:
Orgánmi obce sú obecné zastupiteľstvo a starosta obce.
Obecné zastupiteľstvo obce je zastupiteľský zbor obce zložený z 8 poslancov, zvolených obyvateľmi
obce na obdobie 4 rokov. Funkčné obdobie poslancov končí zložením sľubu poslancov novozvoleného
obecného zastupiteľstva. Starosta obce je najvyšším výkonným orgánom obce, obyvatelia obce ho
volia na 4 roky.
Obecné zastupiteľstvo zriadilo tieto svoje orgány:
a/ komisie OcZ
Komisia ekonomická
Komisia výstavby, územného plánovania a životného prostredia
Komisia pre školstvo, šport, mládež, kultúru a náboženstvo
Komisia sociálna
Komisia pre verejný poriadok a susedské vzťahy
Komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
b/ obecný úrad vo Vinohradoch nad Váhom , ktorý sa člení na nasledovné referáty:
referát daní a poplatkov
referát účtovníctva, rozpočtu a miezd
referát evidencie obyvateľstva, CO, drobných stavieb,

Osobitné postavenie má hlavný kontrolór obce , ktorého volí obecné zastupiteľstvo.
Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a vykonáva kontrolu plnenia úloh obce.

písm. b/
Získavanie informácií:
1/ Získavať informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, písomnú sťažnosť alebo iné
podanie je možné na Obecnom úrade vo Vinohradoch nad Váhom v úradných dňoch (pondelok,
stredu, štvrtok a piatok ) a v úradných hodinách na podateľni OcÚ.
2/ Zbierka zákonov SR
- do Zbierky zákonov SR(v papierovej forme) možno nahliadať v úradných hodinách na
tunajšom obecnom úrade
3/ Všeobecne záväzné nariadenia obce
- do všeobecne záväzných nariadení obce možno nahliadať v úradných hodinách na
tunajšom obecnom úrade
4/ Uznesenia a zápisnice obecného zastupiteľstva
- do uznesení a zápisníc obecného zastupiteľstva možno nahliadať v úradných hodinách
na tunajšom obecnom úrade
písm. c/
Rozhodnutia obce:
1.) Opravné prostriedky voči rozhodnutiam obce:
- miesto podania opravného prostriedku:
Obecný úrad Vinohrady nad Váhom
č. 355
925 55 Vinohrady nad Váhom
- spôsob podania opravného prostriedku: zásadne písomne a v dvoch exemplároch, pokiaľ z
konkrétneho rozhodnutia obce nevyplýva niečo iné.
- lehota na podanie opravného prostriedku: zásadne je lehota 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia,
pokiaľ z platnej právnej úpravy a samotného rozhodnutia nevyplýva niečo iné.
2.) Súdne preskúmanie rozhodnutí obce:
Súdnemu preskúmaniu podliehajú tie rozhodnutia obce, kde to pripúšťa ust. § 244 a nasl. Občianskeho
súdneho poriadku, resp. to vyplýva z osobitných právnych predpisov. Pri preskúmaní rozhodnutí
musia byť splnené obsahové i formálne náležitosti požadované platnou právnou úpravu.
písm. d/
Postup obce pri vybavovaní žiadostí, návrhov a iných podaní:
Obec Vinohrady nad Váhom vybavuje žiadosti, návrhy a iné podania vždy tak, aby bolo zabezpečené
objektívne zistenie skutočného stavu pri zachovaní zásady hospodárnosti. O žiadostiach, návrhoch a
iných podaniach rozhodujú orgány obce – obecné zastupiteľstvo a starosta obce v súlade s platnou
právnou úpravou a vnútroorganizačnými právnymi predpismi (najmä Štatútom obce). Pri vybavovaní
všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní sa postupuje v súlade so základnými pravidlami správneho
konania - § 3 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a primerane sa použijú aj jeho ustanovenia.

Pri vybavovaní sťažností sa postupuje v súlade so zák. č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach. Stanovujú sa
nasledovné pravidlá a postup vybavovania:
a) o vybavovaní sa vedú samostatné spisy
b) jednotlivé žiadosti, podania a sťažnosti sú vybavované v lehotách, ktoré sú stanovené v platných
právnych predpisoch
c) obec (poverení zamestnanci obce)je oprávnená vyzvať žiadateľa resp. toho kto podal podanie, aby v
lehote do 15 dní od doručenia výzvy doplnil údaje príp. poskytol vysvetlenie. Zároveň je oprávnené
požiadať o poskytnutie súčinnosti pri vybavovaní.
Ak súčinnosť resp. údaje nebudú doplnené, obec môže vec odložiť.
d) o výsledku vybavenia obec upovedomí subjekt písomne
e) anonymné žiadosti, návrhy a podnety obec vybavuje podľa vlastnej úvahy v závislosti od
konkrétnych okolností. V tomto prípade lehoty neplynú.
písm. e/
Prehľad predpisov, inštrukcií a výkladových stanovísk:
Obec v súlade s ust. § 5 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o
zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje nasledovný prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií a
výkladových stanovísk, podľa ktorých koná a rozhoduje, vrátane tých, ktoré upravujú práva a
povinnosti osôb k obci.
Predpisy
- zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
- zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
- zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
- zák. č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných
orgánov v znení neskorších predpisov
- zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov.
- zák. SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
- ostatné právne normy upravujúce kompetencie obce
Inštrukcie
Obec nevydala žiadne inštrukcie a pokyny na úsekoch, kde vykonáva kompetencie.
Výkladové stanoviská
Obec Vinohrady nad Váhom
budovaná ako jednostupňová.

tvorí súčasť územnej samosprávy Slovenskej republiky, ktorá je

