Poverenie na zastupovanie starostu obce Žlkovce
Jozef Daniška, starosta obce Žlkovce,
v zmysle § 13b, ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“)

poverujem
JUDr. Antona Ukropca, poslanca obecného zastupiteľstva v Žlkovciach,
zastupovaním v nasledovnom rozsahu:

A) V súlade s § 13b, ods. 3 zákona o obecnom zriadení:
- koordinuje činnosť komisií obecného zastupiteľstva,
- vypracováva a aktualizuje interné predpisy, smernice a všeobecne záväzné nariadenia,
- plní úlohy určené starostom obce (ďalej len „starosta“)

B) Počas neprítomnosti a nespôsobilosti na výkon funkcie starostu obce:
- zastupuje starostu počas jeho neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie v
plnom rozsahu. Pod neprítomnosťou alebo nespôsobilosťou starostu treba rozumieť takú
situáciu, resp. situácie, keď starosta objektívne nemôže realizovať a vykonávať
pôsobnosti, ktoré sú mu zverené platnou právnou úpravou (najmä v § 13 zákona o
obecnom zriadení). 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 ťažká choroba, úraz alebo iné okolnosti, ktoré znemožňujú starostovi
vykonávať jeho funkciu. Zastupovanie starostu sa končí dňom, kedy starosta opäť začne
preukázateľne vykonávať svoju funkciu,
- zastupuje starostu v plnom rozsahu v prípade zániku mandátu starostu v zmysle § 13a,
ods. 1, písm. c) až i) zákona o obecnom zriadení, až do zloženia sľubu novozvoleného
starostu.
Odmena za výkon funkcie zástupcu starostu bude vyplácaná mesačne v zmysle § 25 ods. 7 zákona
o obecnom zriadení: poslancovi, ktorý vykonáva funkciu zástupcu starostu podľa § 13b ods. 3 a nie
je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania, patrí mesačná odmena podľa vecnej a časovej náročnosti
výkonu funkcie určená starostom, najviac vo výške 70 % mesačného platu starostu bez zvýšenia
podľa príslušnej platovej skupiny.

V Žlkovciach 1.2.2019

Jozef Daniška
Starosta obce Žlkovce

Obecný úrad Žlkovce, 920 42 Žlkovce
Telefón: +421/33/74 34 153, Fax: +421/33/74 34 153, E-mail: obecnyurad@zlkovce.sk, Internet: www.zlkovce.sk
IČO: 313238 , DIČ: 2021268183

