Obec Nová Ves nad Žitavou
Starostka obce Mgr. Mária Korčoková v zmysle § 13b, ods. 1 Zákona Slovenskej národnej rady
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
POVERUJEM
Jozefa Hamara, poslanca obecného zastupiteľstva v Novej Vsi nad Žitavou
zastupovaním v nasledovnom rozsahu:
1. počas krátkodobej neprítomnosti starostky obce:
- zastupuje starostku obce počas jej krátkodobej neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie
v plnom rozsahu, okrem pracovnoprávnych vzťahov
Neprítomnosťou sa rozumie plánovaná, resp. neplánovaná dovolenka, služobná cesta alebo pracovná
cesta starostu.
2. počas dlhodobej neprítomnosti a nespôsobilosti na výkon funkcie starostky obce:
- zastupuje starostku obce počas jej neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie v plnom
rozsahu,
- zastupuje starostku obce v plnom rozsahu v prípade, ak v súlade so zákonom o obecnom zriadení
zanikne jej mandát pred uplynutím funkčného obdobia až do zloženia sľubu novozvoleného starostu
V prípade nespôsobilosti starostky na výkon funkcie sa zástupca starostu ujíma zastupovania starostky
od momentu, kedy sa o nespôsobilosti starostky vykonávať funkciu dozvedel. Za nespôsobilosť
vykonávať funkciu starostky sa považuje najmä choroba, úraz, alebo iné okolnosti, ktoré znemožňujú
starostke vykonávať jej funkciu. Zastupovanie sa končí dňom, keď starostka opäť začne preukázateľne
vykonávať svoju funkciu.
3. počas prítomnosti starostky:
- vykonáva operatívne činnosti a úlohy podľa pokynov starostky obce
- podieľa sa na príprave zasadnutí obecného zastupiteľstva
- usmerňuje činnosť komisií obecného zastupiteľstva
- zúčastňuje sa na výberových konaniach organizovaných obcou a zúčastňuje sa na procese verejného
obstarávania
- kontroluje dodržiavanie VZN vydaných obcou Nová Ves nad Žitavou
- rozhoduje vo veciach v plnom rozsahu na ktoré mu bolo udelené písomné poverenie starostkou
obce

Obec Nová Ves nad Žitavou
Odmena za výkon funkcie zástupcu starostky bude vyplácaná mesačne v zmysle § 25 ods. 7 zákona
o obecnom zriadení podľa vecnej a časovej náročnosti, najviac vo výške 70 % mesačného platu
starostky obce bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny.
Toto poverenie je účinné od 1. marca 2021.

Účinnosť tohto poverenia zaniká vydaním nového poverenia zástupcu starostu obce alebo uplynutím
funkčného obdobia povereného poslanca alebo odvolaním zástupcu starostu obce.
V Novej Vsi nad Žitavou 1.marca 2021

Mgr. Mária Korčoková
starostka obce Nová Ves nad Žitavou

Poverený zástupca svojim podpisom potvrdzujem, že rozumiem obsahu a účelu tohto poverenia, že
sú mi známe úlohy zástupcu starostky a že toto poverenie prijímam.
V Novej Vsi nad Žitavou 1.marca 2021

Jozef Hamar
poverený zástupca starostky obce Nová Ves nad Žitavou

