Obec Vtáčkovce, Vtáčkovce 15, 044 47 Košice - okolie

POVERENIE
Mgr. Gabriela Gáborová, starostka obce Vtáčkovce ,

v zmysle § 13b, ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
poverujem

Vojtecha Gábora , poslanca obecného zastupiteľstva
výkonom kompetencií zástupcu starostu obce Vtáčkovce
Zástupca starostu zastupuje starostu v oblastiach, ktoré v súlade s § 13b, ods.3 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov týmto poverujem v nasledovnom
rozsahu :
 plní úlohy určené starostom obce a obecným zastupiteľstvom,
 organizuje, riadi a vykonáva v súčinnosti so starostkou obce základné práce v čase krízovej
situácie na území obce – povodne, snehové kalamity a iné živelné pohromy a havárie
 vykonáva operatívne činnosti a úlohy podľa pokynov starostky obce;
 podieľa sa spolu so starostkou a pracovníkmi obce na spracovaní koncepcie rozvoja

jednotlivých oblastí života v obci;
 v majetkovoprávnych vzťahoch sa zúčastňuje na vykonávaní potrebných úkonov,
smerujúcich k uzavretiu dohôd, prípadne zmlúv, t.j. jednania, rokovania a pod. –
nesmie však zmluvy a dohody podpisovať;

Počas neprítomnosti alebo nespôsobilosti starostu obce na výkon funkcie rozhoduje zástupca starostu
aj vo veciach, na ktoré bolo starostom obce vydané osobitné splnomocnenie a to aj nad rámec činností
uvedených ustanovení, pokiaľ to nie je v rozpore s platnou právnou úpravou.
Neprítomnosťou starostu obce sa rozumie plánovaná, resp. neplánovaná dovolenka, služobná cesta
a zahraničná služobná cesta.
V prípade nespôsobilosti starostu na výkon funkcie sa zástupca starostu ujíma zastupovania starostu
od momentu, kedy sa o nespôsobilosti starostu vykonávať svoju funkciu dozvedel. Za nespôsobilosť
vykonávať funkciu starostu sa považuje najmä choroba, úraz alebo iné okolnosti, ktoré znemožňujú
starostovi vykonávať jeho funkciu. Zastupovanie starostu sa končí dňom, kedy starosta opäť začne
preukázateľne vykonávať svoju funkciu.

Toto poverenie je účinné od: 24.07.2019

Účinnosť tohto poverenia zaniká vydaním nového poverenia zástupcu starostu obce alebo
uplynutím funkčného obdobia povereného poslanca alebo odvolaním zástupcu starostu obce.

Vo Vtáčkovciach: 24.07.2019

............................................
Mgr. Gabriela Gáborová
starostka obce

Poverený zástupca starostu svojim podpisom potvrdzuje, že rozumie obsahu a účelu tohto
poverenia, že sú mu známe úlohy zástupcu starostu podľa zákona a že toto poverenie prijíma.

Vo Vtáčkovciach : 24.07.2019

......................................................
Poverený zástupca starostky

