Obec Kocurany
zverejňuje nasledovné informácie:
(§ 5 ods. 1 písm. a/ zák. č. 211/2000 Z. z.)

a) Spôsob zriadenia obce:
Obec Kocurany sa vytvorila (zriadila) zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a
to dňom volieb do orgánov samosprávy obcí t.j. dňom 23. - 24.11.1990
b) 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 (čl.
68 Ústavy Slovenskej republiky)
c) Organizačná štruktúra obce:
Orgánmi obce Kocurany sú obecné zastupiteľstvo a starosta obce.
Obecné zastupiteľstvo obce Kocurany je zastupiteľský zbor obce zložený z piatich
poslancov, zvolených obyvateľmi obce na obdobie 4 rokov. Funkčné obdobie poslancov
končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. Starosta obce
Kocurany. je predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce, ktorého volia
obyvatelia obce na 4 roky.
Obecné zastupiteľstvo zriaďuje tieto svoje orgány:
- komisie obecného zastupiteľstva a to:
- komisiu finančná a správy majetku
- komisiu kultúry, vzdelávania a športu
- komisiu na ochranu verejného záujmu
- komisiu na vybavovanie sťažností
- obecný úrad v Kocuranoch sa člení na nasledovné oddelenia:
- oddelenie všeobecnej správy
- oddelenie správy daní a poplatkov
- obecný hasičský zbor v Kocuranoch
Osobitné postavenie má hlavný kontrolór obce Kocurany, ktorého volí a odvoláva
obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a vykonáva kontrolu
plnenia úloh obce.

Stále zverejňované informácie
obcou Kocurany
§ 5 ods. 1 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(zákon o slobode informácií)

1) ZBIERKA ZÁKONOV SR
- do Zbierky zákonov SR je prístup cez internetový portál
2) VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA OBCE
Sú prístupné počas úradných hodín na obecnom úrade a zverejňované na
stránkach obce
3) SŤAŽNOSTI
- sťažnosti možno podávať v úradných hodinách na obecnom úrade, alebo
poštou, e-mailom
- schválené Zásady postupu pri vybavovaní sťažností
4) ŽIADOSTI, NÁVRHY, PODNETY ALEBO INÉ PODANIA
- žiadosti, návrhy, podnety alebo iné podania možno podávať v úradných
hodinách na obecnom úrade, poštou, e-mailom
5) UZNESENIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
- uznesenia obecného zastupiteľstva sú prístupné počas úradných hodín na
obecnom úrade a zverejňované na stránkach obce
6) INFORMÁCIE O OBCI:
- miesto, kde informácie možno získať: Obecný úrad, www.kocurany.sk
- čas: v úradných hodinách Obecného úradu v Kocuranoch
- spôsob získavania informácií: ústne, písomne, faxom, elektronickou poštou
7)

INFORMÁCIE O POSTUPE PRI VYBAVOVANÍ VŠETKÝCH ŽIADOSTÍ,
NÁVRHOV A INÝCH PODANÍ, VRÁTANE LEHOT, OPRAVNÝCH
PROSTRIEDKOV A MOŽNOSTI SÚDNEHO PRESKÚMANIA, PREHĽAD
PRÁVNYH PREDPISOV, POKYNOV, VÝKLADOVÝCH STANOVÍSK
A INŠTRUKCIÍ, PODĽA KTORÝCH OBEC KONÁ A ROZHODUJE, ALEBO
KTORÉ UPRAVUJÚ PRÁVA A POVINNOSTI FYZICKYCH A PRÁVNICKYCH
OSOB VO VZŤAHU K OBCI
- miesto, kde informácie možno získať: Obecný úrad,
- čas: v úradných hodinách Obecného úradu v Kocuranoch

POSTUP OBCE KOCURANY
pri vybavovaní žiadostí, návrhov a iných podaní

Obec Kocurany vybavuje žiadosti, návrhy a iné podania vždy tak, aby bolo zabezpečené
objektívne zistenie skutočného stavu pri zachovaní zásady hospodárnosti a primeranej
rýchlosti.
O žiadostiach, návrhoch a iných podaniach rozhodujú orgány obce obecné zastupiteľstvo
a starosta obce v súlade s platnou právnou úpravou a vnútornými organizačnými právnymi
predpismi (najmä Štatútom obce Kocurany a Zásadami hospodárenia s majetkom 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.
Stanovujú sa nasledovné pravidlá a postup vybavovania:
a)

o vybavovaní sa vedú samostatné spisy

b) lehota na vybavenie je 8 dní od doručenia podania na obecný úrad
Starosta obce môže túto lehotu predĺžiť o ďalších 8 dní, ak je to potrebné na objektívne
zisťovanie a preverovanie právne významných skutočností.
c)
obec (poverení zamestnanci obce) je oprávnená vyzvať žiadateľa, resp. toho kto podal
podanie aby v lehote do 15 dní odo doručenia výzvy doplnil údaje, príp. poskytol
vysvetlenie.
Zároveň je obec oprávnené požiadať o poskytnutie súčinnosti pri vybavovaní.
Ak súčinnosť, resp. údaje nebudú doplnené , obec môže vec vybaviť alebo 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.

PREHĽAD
predpisov, pokynov, inštrukcií a výkladových stanovísk
Obec Kocurany v súlade s § 5 ods. 1 písm. e) zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o slobode
informácií) v znení neskorších predpisov zverejňuje nasledujúci prehľad predpisov, pokynov,
inštrukcií a výkladových stanovísk, na základe ktorých koná a rozhoduje, vrátane tých, ktoré
upravujú práva a povinnosti osôb k obci Kocurany.
a)
-

b)

Právne predpisy
Ústava Slovenskej republiky
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 (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
zák. č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v znení neskorších právnych predpisov
zák. SNR 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
zák. č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov
zák. č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
zák. č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a o doplnení zákona č. 455/1991
Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov
zák. č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
zák. č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov
zák. 416/2004 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a
VÚC
zák. č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
zák. č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový zákon)
ostatné právne normy upravujúce kompetencie obce

Výkladové stanoviská

Obec Kocurany tvorí súčasť územnej samosprávy Slovenskej republiky, ktorá je
budovaná ako sústava jednostupňová.
Obec nevydala žiadne výkladové stanovisko pre vnútorný alebo vonkajší chod právnickej
osoby verejného práva.

c) Všeobecne záväzné nariadenia obce Kocurany

číslo

2.
3.

Názov

O záväzných častiach ÚPSÚ Kocurany
O vymedzení miesta na vylepovanie
volebných plagátov NR SR
4.
O predaji výrobkov a poskytovaní služieb č.2/99
5.
Trhový poriadok
6.
Zásady hospodárenia s majetkom obce
8.
Štatút obce Kocurany
9.
Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva
10.
Rokovací poriadok rady a komisií
11.
Úhrada za služby a využívanie obecného majetku
15.
Pracovný poriadok
16.
O držaní psov
17.
O vymedzení miesta na vylepovanie
volebných plagátov orgány obce
21. Požiarny poriadok obce
24. O vymedzení miesta na vylepovanie predvolebných
plagátov – voľby do EU parlamentu
25.
O nakladaní s KO a drobným SO
27.
O sociálnom fonde
29.
Rokovací poriadok kom. OZ na ochranu ver. záujmu
30.
Registratúrny poriadok
34.
O poskytovaní dotácií
36.
O úprave podmienok poskytovania fin. príspevkov
na podporu úpravy rodinných pomerov dieťaťa
38.
O podmienkach poskytovania pomoci v hmotnej núdzi
40.
Prevádzkový poriadok – športovo – oddychový areál
42.
O podmienkach nájmu nájomných bytov
Zmeny VZN č.42 o podmienkach nájmu nájom. bytov
44.
VZN v súvislosti so zavedením euro
44.
VZN, ktorým sa upravujú podmienky na poskytovanie
sociálnych služieb v obci Kocurany
príloha č.1 VZN č.44/2009
45.
O vymedzení miesta na vylepovanie predvolebných
plagátov – voľby do orgánov samosprávnych krajov
47.
Zásady odmeňovania volených orgánov obce Kocurany
48.
Domový poriadok pre bytový dom Nižovec v správe obce
Kocurany
49.
O povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán
záchranných prác
49. O regulácii podnikateľskej činnosti na území obce Kocurany
50. O ochrane ovzdušia o poplatkoch za znečisťovanie
ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania na území obce Kocurany
52.
Prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Kocurany
53.
O miestnych daniach a o miestnom poplatku za KO a DSO na
území obce Kocurany a príloha č.1

Platnosť

Novelizované

11.12.1998
02.08.2002

3.8.2004

12.04.1999
12.04.1999
12.12.2008
19.08.2010
01.09.2010
17.11.1999
20.11.2008
02.08.2002
02.08.2002
08.10.2002

12.12.2008
16.12.2009
14.9.2005
16.12.2011
12.12.2008

08.09.2003
04.05.2004
03.08.2004
03.08.2004
05.04.2005
14.09.2005
01.01.2006
10.5. 2006
11.10.2006
01.06.2007
15.05.2009
16.12.2010
12.12.2008
16.10.2009
16.12.2011
16.10.2009
20.08.2010
22.09.2010
31.03.2011
31.03.2011
31.03.2011
17.6.2011
16.12.2011

Ing. Vojtech Čičmanec
starosta obce

12.12.2008

12.12.2008
12.12.2008
16.4.2010

