OBEC GÁNOVCE
Gánovská 184/2, 058 01 Gánovce
PÍSOMNÉ POVERENIE STAROSTU OBCE
na post zástupcu starostu obce Gánovce

Starosta obce Gánovce, Mgr. Michal Materný, v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov podľa § 13b ods. 1

týmto písomne poveruje
Dr. Jozefa Bednára,
poslanca Obecného zastupiteľstva obce Gánovce zastupovaním starostu obce Gánovce.

Rozsah kompetencií na výkon tejto funkcie:
- zastupuje starostu podľa § 13b ods. 3 zákona č. 369/1990,
- zvoláva a vedie rokovania obecného zastupiteľstva v prípade neprítomnosti alebo
nespôsobilosti na výkon funkcie starostu obce,
- podieľa sa na príprave zasadnutí obecného zastupiteľstva,
- podieľa sa spolu so starostom a pracovníkmi obecného úradu na spracovaní koncepcie
rozvoja finančného zabezpečenia jednotlivých oblastí života v obci,
- zúčastňuje sa spolu so starostom na odborných rokovaniach k získavaniu prostriedkov
z fondov EÚ a iných zdrojov pre obec,
- zúčastňuje sa na procese verejného obstarávania – výberového konania organizovaného
obcou,
- v majetkovoprávnych vzťahoch sa zúčastňuje na vykonávaní potrebných úkonov
smerujúcich k uzavretiu dohôd, prípadne zmlúv, nesmie ich však podpisovať,
- zúčastňuje sa na rokovaniach smerujúcich k rozvíjaniu partnerskej spolupráce s domácimi
a zahraničnými subjektmi, koordinuje v spolupráci so starostom obce plány spolupráce
v oblasti družobných vzťahov obce a dohliada na prípravu družobných zmlúv,
- po dohode so starostom zastupuje obec v oblasti spoločensko-kultúrnej, prípadne
reprezentatívnej,
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- je súčinný pri kontrolách, vybavovaní sťažností a oznámení,
- koordinuje činnosť jednotlivých komisií obecného zastupiteľstva,
- plní ďalšie úlohy podľa rozhodnutí starostu obce.

S účinnosťou od 01. 03. 2020 za výkon funkcie zástupcu starostu určujem mesačnú odmenu
vo výške 891,60 eur v zmysle ustanovenia § 25 ods. 7 zákona 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov.
Účinnosť tohto poverenia zaniká vydaním nového poverenia zástupcu starostu obce alebo
uplynutím funkčného obdobia povereného poslanca, zánikom mandátu poslanca alebo
odvolaním zástupcu starostu 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 že toto poverenie
prijíma.

V Gánovciach dňa 01. 02. 2020

Mgr. Michal Materný
starosta obce

Dr. Jozef Bednár
zástupca starostu obce

