
                                                                                                                                                                                                                  

         OBEC KRÁSNO, Obecný úrad č. 68, Krásno 958 43

PÍSOMNÉ POVERENIE STAROSTU OBCE

na post zástupcu starostu obce Krásno.

                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                     

Starosta obce Krásno lng. Martin Mikloš, PhD. v súlade s $ 13b ods. (1) a (3) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení znení neskorších predpisov a v súlade s $17 Štatútu

obce Krásno

POVERUJE

poslankyňu Obecného zastupiteľstva v Krásne Andreu Jakubíkovú na zastupovanie starostu obce Krásno 

vo volebnom období 2022 - 2026 v nasledovnom rozsahu: 

1.) počas neprítomnosti starostu obce:                                                                                                - 

 zastupuje starostu obce počas jeho krátkodobej neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon 

funkcie  v plnom rozsahu, okrem pracovnoprávnych vzťahov (prijímanie a prepúšťanie 

zamestnancov).   

 vykonáva úkony a činnosti v zastúpení starostu podpisuje poštu, listiny, stanoviská a rozhodnutia 

vydané pri výkone samosprávnej pôsobnosti obce, a to tak, že pred svoj podpis pripojí skratku v.z. 

(v zastúpení),

 schvaľovanie dovoleniek zamestnancom obecného úradu a potvrdzovanie prekážok v práci.             

 zastupuje starostu obce v plnom rozsahu v prípade, ak v súlade so zákonom o obecnom zriadení 

zanikne jeho mandát pred uplynutím funkčného obdobia.

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.                                                                                                                                                                                

Pod neprítomnosťou alebo nespôsobilosťou starostu treba rozumieť takú situáciu, resp. situácie, keď starosta obce 

objektívne nemôže realizovať a vykonávať pôsobnosti, ktoré sú mu zverene platnou právnou úpravou (najmä v $ 13 

zákona o obecnom zriadení). Neprítomnosť alebo nespôsobilosť starostu na výkon funkcie je taký stav v správe          

a riadení obce, v rámci ktorého sa starosta po dobu minimálne 6 mesiacov nezdržiava na obecnom úrade                    

a nevykonáva agendu, ktorá mu je zverená. 

                                                                                                                                                                           

2.) počas prítomnosti starostu:  

 vykonáva operatívne činnosti a úlohy podľa pokynov starostu obce; 

 podieľa sa na príprave zasadnutí obecného zastupiteľstva po stránke vecnej a obsahovej; 



 podieľa sa spolu so starostom a pracovníkmi obce na spracovaní koncepcie rozvoja jednotlivých 

oblasti života v obci;                                                                                              

 koordinuje činnosť obecného úradu zo stránky organizačnej, je oprávnená navrhovať prijímanie 

usmernení a predpisov vo vzťahu k fungovaniu obecného úradu;                            

 zabezpečuje práce súvisiace s tvorbou vnútorných predpisov a smerníc obce;         

 zabezpečuje informovanie verejnosti prostredníctvom internetovej stránky obce, emailovej schránky

a mobilnými službami;                                                                                                    

 zúčastňuje sa na previerkach, na kontrolách a na vybavovaní sťažností a oznámení, ktoré 

uskutočňujú orgány obce;                                                                                               

 zúčastňuje sa na procese verejného obstarávania, výberového konania organizovaného obcou;

 je oprávnená zastupovať obec v oblasti spoločenskej a kultúrnej, prip. reprezentačnej, a to po 

dohode so starostom obce.

3.) Zástupca starostu počas výkonu svojej funkcie má právo:

 žiadať podklady, informácie a vysvetlenia od zamestnancov obecného úradu, 

 vytvárať z radov zamestnancov obce pracovné tímy a poradné orgány za účelom vykonávania 

jednotlivých okruhov úkonov a činností alebo splnenia konkrétnej úlohy.

Toto poverenie je účinné od: 16.11.2022

Účinnosť  tohto  poverenia  zaniká  vydaním  nového  poverenia  zástupcu  starostu  obce  alebo  uplynutím

funkčného obdobia povereného poslanca alebo odvolaním zástupcu starostu obce. 

V Krásne, dňa 15.11.2022  ............................................................ starosta obce 

                                                 Ing. Martin Mikloš, PhD.

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. 

V Krásne, dňa 15.11.2022   ............................................................poverený zástupca starostu obce

                                                     Andrea Jakubíková


