
Poverenie na zastupovanie starostky obce pre zástupcu
starostky obce Jána Hermanovského

Zástupcu starostky obce Nižný Krucov týmto poverujem:

V súlade s § 13b ods. 3 a 4 zákona c. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov zástupca starostky obce Nižný Krucov zabezpecuje tieto
cinnosti:
Starostka obce Nižný Krucov, Mgr'vladimíra Hermanovská, v súlade s ustanovením §
13 ods. 1, zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

poveruje

poslanca Obecného zastupitel'stva obce Nižný Krucov, Jána Hermanovského, na
zastupovanie starostky obce Nižný Krucov vo volebnom období 2015 - 2018 v
nasledovnom rozsahu:

Obec Nižný Krucov, Obecný úrad Nižný Krucov c.48, 093 01 Vranov nad Topl'ou
v zastúpení starostkou obce Mgr.Vladimírou Hermanovskou poveruje:

A. pocas neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie starostky obce:
- zástupca starostky obce zastupuje starostku pocas jej neprítomnosti alebo
nespôsobilosti na výkon funkcie v plnom rozsahu
- zástupca zastupuje starostku obce v plnom rozsah'upocas neprítomnosti alebo
nespôsobilosti na výkon funkcie,cím sa rozumie choroba, PN,materská dovolenka
-pocas neprítomnosti starostky obce zástupca zvoláva a vedie zasadnutia OZ
-zástupca starostky obce OZ nahráva a do 10 dní vyhotoví podla zvukového záznamu
zápisnicu a následne uznesenie
-kontroluje cinnost a splnené a nesplnené úlohy jednotlivých komisií a podáva o nich
správu na OZ
-zúcastnuje sa pracovných a služobných ciest podla potreby,ktoré sú potrebné pre
obec,tiež sa zúcastnuje školení,seminárov a vzdelávacích podujatí v plnom rozsahu
- využíva právne služby a právne zastúpenie advokáta vo veciach poradenstva pre
obec ako aj k výkladu jednotlivých zákonov v plnom rozsahu
-prizýva na zasadnutia OZ právnika,využíva poradenské služby právnika pri VO,pri
prieskumoch trhu,pri zadávaní zákazok pre obec, zmluvy konzyltuje s právnikom,
zastupuje starostku obce v právnych veciach v jej neprítomnosti v plnom rozsahu
-podpisuje za starostku zmluvy,faktúry a objednávky,zadáva platby fa,platby výplat
a zadáva financné operácie a platby,ktoré sú potrebné pre chod obce v plnom rozsahu
-zadáva zákazky na tovary, služby a práce pre obce, zadáva výzvy na prieskum trhu
k jednotlivým zákazkam a zadáva VO k tovarom,službám a prácam pre obec, taktiež
zadáva a podpisuje úhrady tovarov,prác a služieb v plnom rozsahu
-zúcastnuje sa na kontolách ,previerkach,na konaniach,na vybavovaní stažností
a oznámení,ktoré uskutocnujú orgány obce
-zástupca využíva pocas neprítomnosti starostky obce mobilný telefón s mesacným
paušálom schváleným OZ t.j.66,-Eur mesacne,tak ako ho využívala doteraz star6stka
obce v plnom rozsahu
-zástupca starostky rieši pracovnoprávne vztahy na pracovisku v plnom rozsahu



-zástupca si uplatnuje náhrady za cestovné náklady s používaním súkromného
motorového vozidla starostky obce a tiež úhrady vyúctované na základe cestovných
príkazov v plnom rozsahu
-zástupca týmto poverením tiež preberá rozhodovaciu povinnost o úhradách v rámci
rozpoctu obce do výšky 1.000,- Eur v plnom rozsahu
-zástupcovi predkladá správu o výsledku kontrol HK obce p.B.Marcincin a to na základe
plánu kontrolnej cinnosti,ktorý si dá HK schválit na OZ,túto správu je HK obce povinný
prerokovat so zástupcom,zástupca sa k správe vyjadrí a až následne po písomnom
vyjadrení zástupcu HK predloží správu na zasadnutie OZ spolu s vyjadrením zástupcu
starostky obce
-zástupca starostky obce urcí HK obce den a cas,kedy môže príst na OCÚvykonávat
kontrolu dokladov,kontrolu môže vykonávat HK obce len za prítomnosti zástupcu
starostky obce,kontrolnú cinnost bude mat HK obce schválenú OZ a to jednotlivo za
každý mesiac, t.j.,že zástupcovi bude známe už dopredu,ktorý mesiac a co konkrétne
v dannom,mesiaci bude HK obce kontrolovat,to znamená,že plán kontrolnej cinnosti HK
obce na 1.polrok 2016 bude obsahovat mesiace január-jún 2016 a v týchto meciacoch
bude konkrétne rozpísané co bude predmetom kontrolnej cinnosti
-zástupca urcí HK obce den a cas,kedy HK obce má vykonávat kontrolu dokladov podla
plánu práce o kontrolnej cinnosti,odmietnutie dna a casu kontrolnej cinnosti HK obce,
bude brat zástupca za hrubé porušenie pracovnej disciplíny
-zástupca odpocíta cas-hodiny HK obce,ktorý sa zúcastnuje na zasadnutiach
OZ,z pracovného casu,ktorý má HK obce urcený ako 10% úväzok
O ak starostke obce v súlade so zákonom o obecnom zriadení zanikne jej mandát pred
uplynutím funkcného obdobia, zastupuje zástupca starostku obce v plnom rozsahu.

B. pocas prítomnosti starostky obce:
O podiela sa na príprave zasadnutí obecného zastupitelstva po stránke vecnej
a obsahovej náplne, pripravuje návrh rozpoctu obce
O podielasa spoluso starostkoua pracovníkmiobcena spracovaníkoncepcierozvoja
jednotlivých oblastí života v obci,
O zúcastnuje sa spolu so starostkou obce na odborných rokovaniach k získavaniu
prostriedkov z fondov EÚ vyhlasovaných jednotlivými ministerstvami,úradom vlády a
inými organizáciami pre obce,
O zúcastnuje sa na procese verejného obstarávania ,na prieskumoch trhu a výberového
konania organizovaného obcou,
O v majetkoprávnych vztahoch sa zúcastnuje na vykonávaní potrebných úkonov
smerujúcich k uzavretiu dohôd, zmlúv (úcast na jednaniach, rokovaniach), dohody a
zmluvy pocas neprítomnosti starostky obce podpisuje,
O zúcastnuje sa na rokovaniach smerujúcich k rozvíjaniu partnerskej spolupráce
s domácimi a zahranicnými subjektami, koordinuje v spolupráci so starostkou obce
plány spolupráce v oblasti družobných vztahov obce a dohliada na prípravu družobných
zmlúv,
O usmernuje cinnost komisií obecného zastupitelstva, kontroluje, prerokúva a rieši
návrhy, podnety a pripomienky v týchto komisiách,ukladá komisiám úlohy a prácu,ktorú
vyhodnocuje a správu predkladá na OZ
O zúcastnuje sa na previerkach,zúcastnuje sa na kontrolách,ktoré vykonáva HK obce a
na vybavovaní stažností a oznámení, ktoré uskutocnujú orgány obce,kontroluje aj
splnenie úloh,ktoré zadal jednotlivým komisiám, podpisuje služobné cesty starostke
obce a schvaluje služobné cesty starostke obce,
O vykonáva operatívne cinnosti a úlohy podla pokynov starostky obce, v prípade
neprítomnosti starostky obce je poverený zástupca obce vykonávaním všetkých úkonov



Toto poverenie je úcinné od 25.septembra 2015

Mgr.vladimíra Hermanovská
Starostka obce Nižný Krucov

Poverený zástupca starostky obce svojím podpisom potvrdzuje, že rozumie obsahu a
úcelu tohto poverenia, že sú mu známe úlohy zástupcu starostu podl'azákona a toto
poverenie prijíma.

Ján Hermanovský
Zástupca starostky obce

V Nižnom Krucove ,dna 25.9.2015


