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SO-71 10/101/2020

V zmysle

Trenčianska Teplá, dňa

starostka

28.05.2020

13b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskoršich predpisov

Vás týmto ako starostka Obce Trenčianska Teplá

poverujem
výkonom funkcie zástupcu starostky obce
s účinnost‘ou dňa 01.júna 2020

1n2. Pavla Masára, n

bydliskom Školská 96/15, 914 01 Trenčianska Teplá

Zástupca starostky obce zastupuje starostku v čase jej nepňtomnosti v súlade So zákonom Č.
369/1990 Zb. o obecnom zňadení v znení neskorších predpisov v plnom rozsahu jej kompetencií.
Neprítomnosťou starostky obce sa rozumie:
-

-

-

dočasná práceneschopnosť starostky obce v trvaní min. 10 pracovných dní,
dovolenka starostky obce v trvaní min. 10 pracovaných dní,
pracovná cesta starostky obce v rozsahu viac ako 10 pracovných dní.

Zástupca starostky obce zastupuje starostku obce v Čase jej prítomnosti v nasledovnom rozsahu:
-

-

podiel‘a sa na príprave rokovaní obecného zastupitel‘stva,
zabezpečuje súlad faktického čerpania flnančných prostriedkov poskytnutých róznym

organizáciám z rozpočtu obce a so všeobecne záváznými právnymi predpismi,
-

zúčastňuje sa na inventadzácii majetku obce zvereného do správy miestnych organizácií

s právom prijímať opatrenia a vyžadovať ich plnenie,

-

poveruje

pdslušného zamestnanca obce na splnenie konkrétnej úlohy v oblasti starostlivosti

o životné prostredie, vo veciach odpadového hospodárstva, údržby verejnej zelene, osvet]enia,
čistoty v obci,
-

prevcruje účelnost‘ využitia nehnutel‘ností patriacich do majetku obce s právom do týchto

vstupovat‘ a prijímať príslušné opatrenia. Za účelom vyššie uvedeného je oprávnený disponovať
křúčmi a dávať pokyny,
-

zúčastňuje sa na rokovat-tlach, stretnutiach a poradách 2amestnancov obce vo veciach prípravy

a schval‘ovania róznych projektov, dotácii resp. investičných zámerov obce s hlasom poradným,
-

zastupujc starostku obce v rozsahu podl‘a pokynov a poverenia starostky obce v prípade
potrcby.

Za zastupovanie starostky obce v čase jej pritomnosti patrí zástupcovi starostky odmena podľa
skutočného výkonu zastupovania v posudzovanom období a podľa jeho časovej náročnosti,
najviac vo výške 10 % z platu starostky obce za kalendámy mesiac.
Podkladom pre vyplatenie odmeny zástupcovi starostky je starostkou potvrdený výkaz práce,
ktorý zaznamenáva dátum, stručný popis plnených úloh a ich časovú náročnosť s presnost‘ou na
hodinu.
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JUDR.4lgr. Slavomira
starostka obce Trenčianska Teplá

v Trencianskej Teplej, dna
Poverenie prevzal a s podpisom súhlasí:
Ing. Pavol NIasár
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