Obec KOŠKOVCE
Obecný úrad Koškovce 11, 067 12 Koškovce

Zástupca starostu obce Koškovce: Anton Timák
Starostu obce zastupuje zástupca starostu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí
zastupovaním starosta do 60 dní od zloženia sľubu starostu, ak tak neurobí, zástupcu zvolí obecné
zastupiteľstvo. Zástupcom starostu môže byť len poslanec obecného zastupiteľstva. Starosta môže
zástupcu starostu kedykoľvek odvolať. Ak starosta odvolá zástupcu starostu, poverí zastupovaním
ďalšieho poslanca do 60 dní od odvolania zástupcu starostu.
Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení.
Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia (ô 13a ods. 1 písm. c až i,
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov), plní úlohy starostu
v plnom rozsahu zástupca starostu. Zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu.
Zástupcovi starostu, ktorý plní úlohy starostu podľa § 13b ods. 4, zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, patrí plat podľa osobitného zákona (zákon č.
253/1994 Z. z.).
V súlade s § 13b ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov zástupca starostu obce Koškovce zabezpečuje tieto činnosti:

Poverenie na zastupovanie starostu obce Koškovce
Starosta obce Koškovce, Ing. Vladimír Babič, v súlade s ustanovením § 13 ods. 1, zákona
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

poveruje
poslanca Obecného zastupiteľstva obce Koškovce, Antona Timáka, na zastupovanie starostu
obce Koškovce vo volebnom období 2015 – 2018 v nasledovnom rozsahu:
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A. počas neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie starostu obce:
 zastupuje starostu obce počas jeho neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie
v plnom

rozsahu,

okrem

pracovnoprávnych

vzťahov

(prepúšťanie

a prijímanie

zamestnancov),
 ak starostovi obce v súlade so zákonom o obecnom zriadení zanikne jeho mandát pred
uplynutím funkčného obdobia, zastupuje starostu obce v plnom rozsahu.
B. počas prítomnosti starostu obce:
 podieľa sa na príprave zasadnutí obecného zastupiteľstva po stránke vecnej a obsahovej
náplne,
 podieľa sa spolu so starostom a pracovníkmi obce na spracovaní koncepcie rozvoja
jednotlivých oblastí života v obci,
 zúčastňuje sa spolu so starostom obce na odborných rokovaniach k získavaniu prostriedkov
z fondov EÚ vyhlasovaných jednotlivými ministerstvami a inými organizáciami pre obce,
 zúčastňuje sa na procese verejného obstarávania a výberového konania organizovaného
obcou,
 v majetkoprávnych vzťahoch sa zúčastňuje na vykonávaní potrebných úkonov smerujúcich
k uzavretiu dohôd, zmlúv (účasť na jednaniach, rokovaniach), dohody a zmluvy však
nepodpisuje,
 zúčastňuje sa na rokovaniach smerujúcich k rozvíjaniu partnerskej spolupráce s domácimi
a zahraničnými subjektami, koordinuje v spolupráci so starostom obce plány spolupráce
v oblasti družobných vzťahov obce a dohliada na prípravu družobných zmlúv,
 usmerňuje činnosť komisií obecného zastupiteľstva, kontroluje prerokúvanie a riešenie
návrhov, podnetov a pripomienok v týchto komisiách,
 zúčastňuje sa na previerkach, kontrolách a na vybavovaní sťažností a oznámení, ktoré
uskutočňujú orgány obce,
 po dohode so starostom obce je oprávnený zastupovať obec v oblasti spoločenskej
a kultúrnej,
 vykonáva operatívne činnosti a úlohy podľa pokynov starostu obce.
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Toto poverenie je účinné od 6. júna 2016
Účinnosť poverenia zaniká vydaním nového poverenia zástupcu starostu obce Koškovce,
alebo uplynutím funkčného obdobia povereného poslanca, alebo odvolaním zástupcu starostu obce.

V Koškovciach dňa 6. júna 2016
__________________________
Ing. Vladimír Babič
starosta obce
Poverený zástupca starostu obce svojím podpisom potvrdzuje, že rozumie obsahu a účelu tohto
poverenia, že sú mu známe úlohy zástupcu starostu podľa zákona a toto poverenie prijíma.

V Koškovciach dňa 6. júna 2016
_____________________________
Anton Timák
poverený zástupca starostu obce
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