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Makov, december 2010

Vypracoval: Ing. Marián Masnica, starosta obce

Smernica
Obce Makov
o evidencii smerníc, vnútorných predpisov a poriadkov
1. Obec Makov je povinná v zmysle príslušných právnych predpisov upraviť vecnú problematiku
vyplývajúcu z jednotlivých všeobecne záväzných predpisov vnútornými smernicami, predpismi
a poriadkami, ktoré sú záväzné pre jednotlivých zamestnancov Obce Makov, resp. pre chod
Obce Makov.
2. Doposiaľ bola prax taká, že vnútorné smernice sa po prijatí zakladali iba u vecne príslušných
zamestnancov, čo spôsobovalo neprehľad o tom, ktoré smernice a vnútorné predpisy sú platné
a nebol k nim jednotný prístup.
3. Preto ako zodpovednú osobu za evidenciu smerníc a vnútorných predpisov určujem
s účinnosťou od 01. 01. 2011 Stanislavu Gregušovú.
4. V termíne do 31. 01. 2011 sú povinní vecní správcovia jednotlivých smerníc, predpisov
a poriadkov predložiť zodpovednej osobe za ich evidenciu:
- prvopis platnej vnútornej smernice, predpisu, resp. poriadku v písomnej podobe, podpísaný
starostom obce,
- digitálnu platnú podobu vnútornej smernice, predpisu, resp. poriadku,
- zodpovedná osoba tieto smernice, vnútorné predpisy, resp. poriadky prehľadne založí do
šanóna a na CD k tomu založí i digitálnu podobu,
- následne p. Stanislava Gregušová s p. Helenou Pajerovou vytvoria na obecnej webovej
stránke www.makov.sk odrážku „Vnútorné smernice, predpisy a poriadky Obce Makov“
a zavesia tam ich platné znenie.
5. V prípade, že bude prijatá nová vnútorná smernica, predpis, resp. poriadok, táto bude v origináli
v písomnej podobe a digitálnej forme založená u vecného správcu problematiky a u osoby
zodpovednej za evidenciu smerníc p. Stanislavy Gregušovej.
P. Stanislava Gregušová následne zabezpečí ich digitálnu aktualizáciu u p. Heleny Pajerovej.
6. Táto vnútorná smernica nadobúda účinnosť dňom 03. 01. 2011.
V Makove dňa 31. 12. 2010

Ing. Marián Masnica
starosta obce
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