Príloha k povereniu na zastupovanie starostu obce

POVERENIE
rozsahu zastupovania starostu obce Šarišské Michaľany
1. Zástupca starostu je oprávnený zastupovať starostu v nasledovných oblastiach:
a) poskytovať poslancom a členom komisií OZ informácie z porád starostu a o práci obecného
úradu
b) usmerňovať činnosť komisií OZ najmä z organizačného hľadiska a v styku s obecným
úradom
c) podieľať sa na tvorbe a implementácii a kontrole dodržiavania vnútroorganizačných
predpisov obce
d) zabezpečovať dohľad nad vybavovaním interpelácií poslancov a riešením problémov
zaznamenaných na zasadnutiach OZ a to najmä prostredníctvom porád starostu
e) zastupovať obec v oblasti spoločenskej, kultúrnej, prípadne aj reprezentačnej a to po dohode
so starostom obce
f) podieľať sa spolu so starostom obce na spracovávaní koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí
života obce
g) podieľať sa na tvorbe a realizácii rozvojových programov obce
h) zúčastňovať sa na previerkach, kontrolách, na vybavovaní sťažnosti, petícií a oznámení,
ktoré uskutočňujú orgány obce
2. Zástupca starostu počas neprítomnosti alebo nespôsobilosti starostu na výkon
funkcie je oprávnený:
a) zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva
b) rozhodovať vo veciach, na ktoré mu bolo starostom obce vydané osobitné písomné poverenie
3. Zástupca starostu, v súlade s ust. § 13b ods. 4 zák. SNR č. 369/1990 Zb. zákona
o obecnom zriadení v platnom znení, zvolá obecné zastupiteľstvo v prípadoch podľa §
13a ods. 3 cit. zákona.
4. Zástupca starostu sa zúčastňuje porád starostu obce a prednostu obecného úradu, kde
iniciuje činnosti spojené s uzneseniami OZ a predkladá požiadavky na vypracovanie
podkladov a stanovísk v komisiách OZ.
5. Zástupca starostu nie je oprávnený konať a rozhodovať vo veciach, ktoré patria do výlučnej
právomoci starostu obce ( § 13 ods. 5 zák. SNR č. 369/1990 Zb. zákona o obecnom
zriadení v platnom znení), pokiaľ mu nebolo starostom vydané osobitné písomné poverenie
na čas jeho zastupovania počas neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie.
Poverenie nezahŕňa podpisovanie akýchkoľvek právnych úkonov, zmlúv alebo
akýchkoľvek iných dokladov a dokumentov, z ktorých by obci Šarišské Michaľany
vznikali finančné záväzky. Poverenie zároveň nezahŕňa ani podpisovanie
rozhodnutí obce Šarišské Michaľany.

V Šarišských Michaľanoch, dňa 05.12.2018
Mgr. Jozef Mačo
starosta obce
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