
POVERENIE 

V súlade s § 13b zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  

týmto 

 

p o v e r u j e m  

 

mojím zastupovaním v rozsahu tohto poverenia  

zástupcu starostu – Mgr. Slavomíra Gefferta, narodeného dňa 3.7.1997, trvale bytom: Štúrova 

397/34, 08633 Zborov.    

                 

 

Zástupcovi starostu určujem rozsah zastupovania starostu nasledovne: 

1. Počas prítomnosti starostu obce: 

a) v súčinnosti so starostom obce 

- podieľa sa na tvorbe, realizácií a kontrole miestneho rozvoja obce, rozvojových programov a 

investícií; 

- koordinuje, organizuje a vedie činnosť v oblasti životného prostredia, čistoty a údržby verejnej 

zelene, problematike odpadového hospodárstva, úprave verejných priestranstiev, kultúrnych a 

športových zariadení, zariadení občianskej vybavenosti a podobne; 

- riadi a koordinuje činnosti ohľadom prípravy a zabezpečovania kultúrnych, športových a 

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

podujatiach; 

- reprezentuje a zastupuje obec na oficiálnych prijatiach a podujatiach s patronátom alebo 

účasťou obce; 

- organizuje, riadi a vykonáva základné práce v čase krízovej situácie na území obce – povodne, 

snehové kalamity a iné živelné pohromy a havárie; 

b) samostatne 

- na základe úloh určených starostom obce organizuje a riadi prácu obecného úradu; 

- plní ostatné úlohy určené starostom obce; 

- je oprávnený v majetkoprávnych vzťahoch vykonávať všetky úlohy smerujúce k uzavretiu 

dohôd, prípadne zmlúv, t. j. rokovania a pod., okrem oprávnenia tieto zmluvy podpisovať; 

- je oprávnený v pracovnoprávnych vzťahoch podieľať sa na príprave podkladov pre 

pracovnoprávne úkony, okrem oprávnenia podpisovať právne úkony pre vznik, zmenu a zánik 

pracovného pomeru a pracovných činností vykonávaných mimo pracovného pomeru; 

 

2. Počas krátkodobej neprítomnosti starostu obce – rozsah od 1 do 5 pracovných dní: 

- vykonáva samostatne všetky úkony a činnosti uvedené v bode 1a tohto poverenia; 



- zvoláva a vedie zasadnutia obecnej rady a obecného zastupiteľstva bez možnosti podpisu ich 

uznesení v prípadoch ich zasadnutí; 

- vykonáva bežné úkony súvisiace s činnosťou obecného zastupiteľstva a so zabezpečením 

chodu obce; 

- podpisuje rozhodnutia, potvrdenia, stanoviská obce – v prípadoch, kde písomnosť má byť 

použitá v dobe zastupovania starostu; 

- podpisuje účtovné a pokladničné doklady v prípadoch, kde uvedené doklady musia byť 

použité v dobe zastupovania starostu; 

- zastupuje obec na jednaniach so štátnymi orgánmi, právnickými a fyzickými osobami, bez 

právomoci uzavrieť zmluvy; 

3. Počas krátkodobej neprítomnosti starostu obce – rozsah od 6 do 35 pracovných dní: 

- vykonáva samostatne všetky úkony a činnosti uvedené v bode 1a tohto poverenia; 

- zvoláva a vedenie zasadnutia obecnej rady a obecného zastupiteľstva s podpisom ich uznesení 

v prípadoch ich zasadnutí; 

- podpisuje rozhodnutia, potvrdenia, stanoviská obce – v prípadoch, kde písomnosť má byť 

použitá v dobe zastupovania starostu; 

- podpisuje účtovné a pokladničné doklady v prípadoch, kde uvedené doklady musia byť 

použité v dobe zastupovania starostu; 

- zastupuje obec na jednaniach so štátnymi orgánmi, právnickými a fyzickými osobami, s 

právomocou uzavrieť zmluvu po poverení, ktoré vydá obecné zastupiteľstvo; 

 

4. Dlhodobé zastupovanie – rozsah  od 36 do 100 pracovných dní: 

- vykonáva samostatne všetky úkony a činnosti uvedené v bode 1a tohto poverenia; 

- plní úlohy starostu vyplývajúce z ustanovenia § 13 ods. 4 písm. a/, b/ c/, e/, ods. 5, ods. 6,  

zákona o obecnom zriadení; 

- nie je oprávnený vydávať pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a 

poriadok odmeňovania zamestnancov obce,  /§ 13 ods. 4 písm. d/; 

5. Dlhodobé zastupovanie – rozsah nad 100 pracovných dní: 

- zástupca starostu plní úlohy starostu obce vyplývajúce z ustanovenia § 13 ods. 4 až 10 zákona 

o obecnom zriadení v celom rozsahu; 

 

Zástupca starostu je povinný všetky úkony súvisiace s týmto poverením vykonať osobne. 

Poverenie sa stáva platným dňom jeho podpísania starostom obce a zástupcom starostu obce a 

platí počas volebného obdobia 2022 – 2026 resp. do odvolania starostom obce. 



 

V Zborove, dňa 1.12.2022 

 

 

 

Poverenie vydal: Mgr. Ján Šurkala PhD., starosta obce 

 

 

 

 

Poverenie prijal: Mgr. Slavomír Geffert., poverený zástupca obce 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

URČENIE  MESAČNEJ ODMENY 

       

Mgr. Slavomírovi Geffertovi, zástupcovi starostu obce Zborov, podľa ustanovenia § 25 ods. 7 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona č. 5/2019 Z. z. a v znení neskorších 

predpisov, starosta obce Zborov Mgr. Ján Šurkala PhD., určuje mesačnú odmenu                                          

vo výške 70 % základného mesačného platu starostu, t. j. 2 043,30  eur/ mesačne s účinnosťou 

od 1.12.2022. 

 

Určená odmena patrí poverenému zástupcovi starostu – poslancovi Obecného zastupiteľstva v 

Zborove počas výkon funkcie zástupcu starostu, vo volebnom období 2022 – 2026. Mesačná 

odmena bude vyplácaná vo výplatnom termíne obce Zborov, po odpočítaní zákonných zrážok, 

pokiaľ sa nezmenia podmienky, za ktorých bola priznaná. 

 

 

 

V Zborove, dňa 1.12.2022 

 

 

 

 

Mgr. Ján Šurkala PhD.,  

                                                                                starosta obce Zborov    


