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                                           PÍSOMNÉ POVERENIE STAROSTU OBCE 

                                            na post zástupcu starostu obce Vyšná Rybnica 

  

Starosta obce Vyšná Rybnica, Milan Exemberger, v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o    

obecnom  zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov podľa § 13b 

                                                       týmto písomne poveruje  

                                                           Mareka Harabina, 

              poslanca Obecného zastupiteľstva obce Vyšná Rybnica zastupovaním starostu  

 obce Vyšná Rybnica. 

 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, 

 - v majetkovoprávnych vzťahoch sa zúčastňuje na vykonávaní potrebných úkonov 

smerujúcich k    uzavretiu dohôd, prípadne zmlúv, nesmie ich však podpisovať,  

- po dohode so starostom zastupuje obec v oblasti spoločensko-kultúrnej, prípadne 

reprezentatívnej, - koordinuje činnosť jednotlivých komisií obecného zastupiteľstva,  

- plní ďalšie úlohy podľa rozhodnutí starostu obce.  

           V prípade zániku mandátu starostu obce v zmysle § 13a), odst. 1, písm. c) až i) zákona 

o obecnom zriadení vykonáva mandát starostu obce jeho zástupca v plnom rozsahu až do 

zloženia sľubu novozvoleného starostu obce. Zástupca starostu obce plní úlohy starostu obce 

aj v zmysle § 12 zákona o obecnom zriadení. 

           Zástupca starostu sa písomne vzdal nároku na odmenu podľa § 25 ods. 7 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. 

       Toto poverenie je účinné od: 15.12.2022 

 Účinnosť tohto poverenia zaniká vydaním nového poverenia zástupcu starostu obce alebo 

uplynutím funkčného obdobia povereného poslanca, zánikom mandátu poslanca alebo 

odvolaním zástupcu starostu obce z funkcie. 

           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.  

 

Vo Vyšnej Rybnici, dňa 15.12.2022  

 

                                                                                                 ………………………. 

       …………………………..                                                   Milan Exemberger   

         zástupca starostu obce                                                          starosta obce 
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