Príloha k: ZÁSADÁM ODMEŇOVANIA POSLANCOV
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE LENARTOV

OBEC LENARTOV
Lenartov 37, 086 06 Malcov
V Lenartove, 7.12.2018

POVERENIE ZASTUPOVANÍM STAROSTKY OBCE
LENARTOV
Ustanovenie okruhu úkonov a činností zástupcu starostky obce Lenartov
Ing. Jana Bľandová, MBA, starostka obce Lenartov v zmysle § 13b, ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) v znení neskorších predpisov poverujem
p. Jozefa Cudráka, poslanca obecného zastupiteľstva

výkonom kompetencií zástupcu starostky obce Lenartov
od 07.12.2018 do konca funkčného obdobia, resp. do jeho odvolania.
Zástupca starostky zastupuje starostku v oblastiach, ktoré v súlade s § 13b, ods. 3 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Zastupovaním starostky sa považuje zastupovanie počas jej neprítomnosti alebo nespôsobilosti na
výkon funkcie. Neprítomnosťou starostky obce sa rozumie jej plánovaná resp. neplánovaná
dovolenka, viacdňová služobná cesta, zahraničná cesta. V prípade nespôsobilosti starostky obce na
výkon funkcie sa zástupca starostky ujíma zastupovania starostky obce od momentu, kedy sa o
nespôsobilosti starostky vykonávať svoju funkciu dozvedel. Za nespôsobilosť vykonávať funkciu
starostky sa považuje najmä choroba, úraz alebo iné okolnosti, ktoré znemožňujú starostke vykonávať
jej funkciu. Zastupovanie starostky sa končí dňom, kedy starostka obce opäť začne preukázateľne
vykonávať svoju funkciu.

1. Rozsah činností, ktoré zástupca starostky počas neprítomnosti starostky obce vykonáva:
podpisuje písomnosti týkajúce sa:
- právnych úkonov týkajúcich sa verejného poriadku, požiarnej ochrany a bezpečnosti práce,
- rozhodnutí na úseku ochrany a tvorby životného prostredia,
- rozhodnutí na úseku poskytovania sociálnych služieb,
- mesačných zúčtovaní všetkých projektov v obci cez ÚPSVaR, IAZASI, ESF, MPSVaR, MV SR,
a ostatných
- zápisníc z rokovania obecného zastupiteľstva, na ktorých nebola prítomná starostka obce,
- rozhodnutí na úseku územného konania a stavebného poriadku,
- rozhodnutí o pridelení súpisných čísel,

riadi a koordinuje činnosť v oblasti
- kontroly dodržiavania všeobecne záväzných nariadení,
- kontroly a sledovania stavu verejného poriadku a verejnej čistoty,
- spolupráce na príprave a zabezpečovaní kultúrnych, spoločenských a športových podujatí obce,
reprezentácie obce na uvedených podujatiach,
- spracovávania podkladov pre vyplácanie odmien poslancov obecného zastupiteľstva v zmysle
platných zásad odmeňovania poslancov,
- tvorby, kontroly a realizácie koncepcie a stratégií územného rozvoja obce a výstavby,
- zabezpečovania prípravy zasadnutí obecného zastupiteľstva po stránke vecnej i obsahovej,
- účasť na riešení a šetrení žiadostí, sťažností, petícií v rámci stanoveného rozsahu a úkonov,

2. Rozsah činností, ktoré zástupca starostky počas nespôsobilosti starostky obce vykonáva:
vykonáva všetky činnosti uvedené v bode 1,
prijíma stránky v rozsahu vymedzených právomocí,
riadi, kontroluje, usmerňuje činnosti obecného úradu a všetkých príspevkových a rozpočtových
organizácií s výnimkou podpisovania akýchkoľvek druhov pracovnoprávnych zmlúv,
podpisuje právne úkony súvisiace s daňovým konaním, vyrubením poplatku za zber a likvidáciu
TDO, pokiaľ osobitný predpis neustanovuje inak,
v majetkoprávnych vzťahoch vykonáva potrebné úkony smerujúce k uzatvoreniu dohôd, zmlúv
(t.j. jednania, rokovania)
spolupracuje s orgánmi štátnej správy, samosprávy,
plní funkcie v rámci systému CO, obrany a bezpečnosti,
zabezpečuje všetky činnosti súvisiace s prípravou volieb, referenda,
plní úlohy pri vykonávaní inventarizácie majetku obce,
podieľa sa na získavaní finančných prostriedkov pre potreby obce,
rozvíja partnerskú spoluprácu s domácimi a zahraničnými subjektmi, koordinuje plány spolupráce
v oblasti družobných vzťahov obce a dohliada na prípravu družobných zmlúv,
zúčastňuje sa na rokovaniach,
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,
rozhoduje vo veciach, na ktoré mu bolo starostkou vydané osobitné písomné poverenie.
V prípade zániku mandátu starostky obce v zmysle § 13a, ods. 1, písm. c) až i) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vykonáva mandát starostky obce jeho
zástupca v plnom rozsahu až do zloženia sľubu novozvoleného starostu obce.

Ing. Jana Bľandová, MBA
starostka obce

