
                                                  

 

STAROSTKA 

 

POVERENIE NA ZASTUPOVANIE STAROSTKY OBCE SMOLENICE 

Starostka Obce Smolenice, Ing. Svetlana Petrovičová, v súlade  s § 13b ods. 1 zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“), 

POVERUJE 

zastupovaním starostky obce Smolenice vo volebnom období 2022 -2026 počas celého 
funkčného obdobia poslankyňu obecného zastupiteľstva Obce Smolenice: 

Ing. Magdalénu Hlavatú,  

a to s účinnosťou od 1.12.2022 

 Poverená zástupkyňa starostky je oprávnená zastupovaním v nasledovnom rozsahu: 

A. počas neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie: 

- Zastupuje starostku obce počas jej neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie 
v plnom rozsahu, okrem pracovnoprávnych vzťahov 

- Zastupuje starostku obce v plnom rozsahu, vrátane pracovnoprávnych vzťahov, ak 
v súlade so zákonom o obecnom zriadení zanikne jej mandát pred uplynutím funkčného 
obdobia. 

Neprítomnosťou alebo nespôsobilosťou starostky obce treba rozumieť takú situáciu, resp. 
situácie, keď starostka obce objektívne nemôže realizovať a vykonávať pôsobnosti, ktoré sú 
jej zverené platnou právnou úpravou (najmä § 13 zákona o obecnom zriadení). 
Neprítomnosťou sa rozumie jej plánovaná, resp. neplánovaná dovolenka, služobná cesta a 
zahraničná služobná cesta v trvaní viac ako 15 dní alebo ak vec neznesie odklad. V prípade 
nespôsobilosti starostky na výkon funkcie sa zástupkyňa starostky ujíma zastupovania od 
momentu, keď sa o nespôsobilosti starostky vykonávať svoju funkciu dozvedela. Za 
nespôsobilosť vykonávať funkciu starostky sa považuje najmä choroba, úraz, alebo iné 
okolnosti, a to všetko vtedy, ak tieto okolnosti objektívne znemožňujú starostke vykonávať jej 
funkciu. Zastupovanie starostky sa končí dňom, kedy starostka opäť začne preukázateľne 
vykonávať svoju funkciu. 

B. počas prítomnosti starostky: 

- vykonáva operatívne činnosti a úlohy podľa pokynov starostky obce 

- organizuje prácu obecného úradu a koordinuje činnosti jednotlivých zamestnancov 

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

- podieľa sa na tvorbe, implementácií a kontrole vnútroorganizačných noriem 

- spolupodieľa sa na spracovávaní koncepcií rozvoja jednotlivých oblastí života v obci 

- zúčastňuje sa sama alebo spolu so starostkou na odborných rokovaniach k získavaniu 
prostriedkov z fondov EU vyhlasovaných jednotlivými ministerstvami a inými 
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organizáciami pre obec a poskytuje súčinnosť pri výkone kontroly zo strany 
poskytovateľa nenávratného finančného príspevku/dotácie, resp. jeho zástupcu 

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

- v majetkoprávnych vzťahoch sa zúčastňuje na vykonávaní potrebných úkonov 
smerujúcich k uzavretiu dohôd, prípadne zmlúv  

- zúčastňuje sa na rokovaniach smerujúcich k rozvíjaniu partnerskej spolupráce 
s domácimi a zahraničnými subjektami, koordinuje v spolupráci so starostkou obce plány 
spolupráce v oblasti družobných aktivít 

- plní úlohy pri vykonávaní inventarizácie majetku obce; 
- riadi a koordinuje činnosti pri prípravách a zabezpečovaní kultúrnych, športových 

a spoločenských akcií obce, reprezentácie obce na kultúrnych, športových 
a spoločenských podujatiach; 

- podieľa sa na spolupráci a rozvíja vzťahy s orgánmi štátnej správy a samosprávy, 
vrátane samosprávy vyšších územných celkov; 

- usmerňuje činnosť komisií OZ, kontroluje prerokúvanie a riešenie návrhov, podnetov 
a pripomienok v komisiách OZ 

- spracováva podklady k odmeňovaniu poslancov a členov komisií v súlade 
s odmeňovacím poriadkom 

- zúčastňuje sa na previerkach, kontrolách a na vybavovaní sťažností a oznámení, ktoré 
uskutočňujú orgány obce 

- je oprávnená zastupovať obec v oblasti spoločenskej a kultúrnej, resp. reprezentačnej 
a to po dohode so starostkou 

- plní funkcie v rámci systému CO, obrany a bezpečnosti; 
- organizuje, riadi a vykonáva v súčinnosti so starostom obce základné práce v čase 

krízovej situácie na území obce – povodne, snehové kalamity a iné živelné pohromy 
a havárie. 

Účinnosť tohto poverenia zaniká vydaním nového poverenia zástupcu starostky obce alebo 
uplynutím funkčného obdobia poverenej poslankyne, zánikom mandátu poverenej 
poslankyne alebo odvolaním zástupkyne obce starostkou obce. 

V Smoleniciach 30.11.2022 

 

 

       v.r. 
                                                                      Ing. Svetlana Petrovičová 

                                                                                    starostka  

Poverená zástupkyňa starostky svojím podpisom potvrdzuje, že rozumie obsahu a účelu 
tohto poverenia, že sú jej známe úlohy zástupkyne starostky obce Smolenice a že toto 
poverenie prijíma. 

V Smoleniciach dňa 30.11.2022 

 

v.r. 
                                                                            Ing. Magdaléna Hlavatá 

poverená zástupkyňa starostky  


