ZÁSTUPCA STAROSTU-POVERENIE
Starosta obce Huncovce, Ing. Peter Majerčák, v súlade s ust. § 13b ods.1 a 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“)

poverujem
zastupovaním starostu svojho zástupcu a poslanca Obecného zastupiteľstva v Huncovciach

Ing. Jána Horníka,
a to odo dňa 15.01.2019 na celé funkčné obdobie rokov 2019 – 2022, resp. do jeho odvolania v tomto rozsahu:
Zástupca starostu je zástupcom štatutárneho orgánu.

A. Počas prítomnosti starostu
Zástupca starostu počas prítomnosti starostu:


sa podieľa na príprave zasadnutí obecného zastupiteľstva po stránke vecnej i technic-kej, vrátane obsahovej
náplne jeho programu; zabezpečuje tvorbu a finálne spracovanie zápisníc a prijatých uznesení OcZ,



spolu so starostom a pracovníkmi obce sa podieľa na príprave a vypracovaní koncep-cie rozvoja jednotlivých
oblastí života obce,



spolu so starostom sa zúčastňuje odborných školení v oblasti samosprávy, odborných rokovaní o možnostiach
získania prostriedkov z fondov EÚ uvedených v jednotlivých výzvach,



je účastníkom v procese verejného obstarávania, výberového konania organizovaného obcou - zákazky s vyššou
hodnotou i dôležité zákazky s nízkou hodnotou,



v majetkovo-právnych vzťahoch sa zúčastňuje na vykonávaní potrebných úkonov smerujúcich k uzavretiu
dohôd, prípadne zmlúv, t.j. jednania, rokovania a pod.,



zúčastňuje sa na rokovaniach smerujúcich k rozvíjaniu partnerskej spolupráce s domá-cimi i zahraničnými
partnermi a subjektmi, koordinuje spolu so starostom spoluprácu v oblasti družobných vzťahov obce,



zúčastňuje sa na previerkach, na kontrolách a na vybavovaní sťažností a oznámení, ktoré vykonávajú orgány
obce,



vykonáva operatívne činnosti a úlohy podľa pokynov starostu.

B. Počas neprítomnosti starostu
Zástupca starostu počas neprítomnosti starostu alebo nespôsobilosti starostu na výkon funkcie presahujúcej jeden
a nepresahujúce tri kalendárne mesiace zastupuje starostu v tomto rozsahu:


usmerňuje činnosť a chod obecného úradu v určenom rozsahu, podpisuje príkazy na úhradu dodávateľských
faktúr,



koordinuje a usmerňuje činnosť jednotlivých komisií obecného zastupiteľstva, ich vzájomnú činnosť a činnosť
medzi komisiami a obecným úradom,



kontroluje prerokovanie a riešenie návrhov, podnetov a pripomienok v komisiách,



zúčastňuje sa na previerkach, kontrolách, na vybavovaní sťažností a oznámení, ktoré uskutočňujú orgány obce v
súlade so zákonom o sťažnostiach,



koordinuje práce súvisiace s tvorbou vnútorných predpisov a smerníc obce,



zabezpečuje prípravu a určuje program zasadania obecného zastupiteľstva, počas neprítomnosti starostu vedie
jeho zasadnutia,



podieľa sa na tvorbe, kontrole a realizácii rozvojových programov obce,



je oprávnený v majetkoprávnych vzťahoch vykonávať všetky úlohy smerujúce k uzavretiu dohôd, prípadne
zmlúv, t.j. rokovania a pod., okrem oprávnenia tieto zmluvy podpisovať,



je oprávnený v pracovnoprávnych vzťahoch podieľať sa na príprave podkladov pre pracovnoprávne úkony,
okrem oprávnenia podpisovať právne úkony pre vznik, zmenu a zánik pracovného pomeru a pracovných
činností vykonávaných mimo pracovného pomeru,



plní ďalšie úlohy určené starostom obce a obecným zastupiteľstvom,



plní funkcie v rámci systému CO, obrany a bezpečnosti,



v súčinnosti so starostom obce organizuje, riadi a vykonáva základné práce v čase krízovej situácie na území
obce - povodne, snehové kalamity a iné živelné pohromy a havárie.

Zástupca starostu počas neprítomnosti starostu alebo nespôsobilosti starostu na výkon funkcie presahujúcej tri kalendárne
mesiace je oprávnený vykonávať všetky pracovné činnosti právo-mocí starostu v plnom rozsahu zákona o obecnom
zriadení okrem oprávnenia podpisovať právne úkony pre vznik, zmenu a zánik pracovného pomeru pracovníkov obce.
V prípade zániku mandátu starostu obce v zmysle § 13a, ods.1, písm. c) až i) zákona o obec-nom zriadení vykonáva
mandát starostu obce jeho zástupca v plnom rozsahu až do zloženia sľubu novozvoleného starostu obce. Zástupca
starostu plní úlohy starostu obce aj v zmysle ust. § 12 zákona o obecnom zriadení.

Zástupca starostu zodpovedá za:


dodržiavanie podmienok na ochranu utajovaných skutočností,



za účelné prerokovanie a riešenie návrhov, podnetov a pripomienok v komisiách,



tvorbu stanovísk a pripomienok k materiálom na rokovanie obecného zastupiteľstva, obecnej rady, komisií pri
obecnom zastupiteľstve a pre starostu,



vypracúvanie odborných usmernení a metodických pokynov vo zverenej oblasti,



pripomienkovanie všeobecne záväzných noriem, interných predpisov a iných riadia-cich aktov.

Toto poverenie je účinné od 15. januára 2019.
Účinnosť tohto poverenia zaniká vydaním nového poverenia zástupcu starostu alebo uplynutím funkčného obdobia
povereného poslanca alebo odvolaním zástupcu starostu z funkcie.
V Huncovciach, dňa 15.januára 2019

.........................................................
Ing. Peter Majerčák, starosta obce
Poverený zástupca starostu svojim podpisom potvrdzuje, že rozumie obsahu a účelu tohto
poverenia, že sú mu známe úlohy zástupcu starostu podľa zákona o obecnom zriadení a že toto poverenie prijíma.
V Huncovciach, dňa 15.januára 2019

..................................................................
Ing. Ján Horník, zástupca starostu obce

