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Vážená pani

Ing. Miroslava Zahoráková 
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Vybavuje/linka
Mgr. Marcel FiIaga/0356500105

Šurany
01.12.2022

VEC: Poverenie.

Dnom 1.12.2022 Vás v zmysle § 13b ods. 1 zákona č. 369/1990Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších zmien a doplnkov /ďalej len „zákon o obecnom zriadení“/

poverujem

zastupovaním primátora mesta Šurany vo volebnom období 2022-2026.

Rozsah výkonu zastupovania podľa § 13b ods. 3 zákona o obecnom zriadení tvorí prílohu i. 1 tohto 
poverenia.
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Príloha č. 1 k povereniu zastupovaním primátora mesta Šurany zo dňa 01.12.2022

pni Mesto Šurany
Námestie hrdinov 1 , 942 01 Šurany

Vážená pani

Ing. Miroslava Zahoráková 

Poznanova 21 

942 01 Šurany

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo
Prim./75/2022-19509/2022

Vybavuje/linka
Mgr. Marcel Filaga/0356500105

Šurany
01.12.2022

VEC: Rozsah výkonu zastupovania primátora mesta Šurany.

V súlade s ustanoveniami § 13b ods. 1 až 3 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov /dalej len zákon o obecnom zriadení/ Vám vo funkcii zástupcu primátora mesta 
Šurany, ktorej výkonom som Vás poveril dňa 01.12.2022, určujem s účinnosťou od 01.12.2022 

nasledovný rozsah výkonu zastupovania:

1. V zmysle zákona o obecnom zriadení zastupovať primátora mesta s výnimkou:

a/ oprávnenia podpisovať právne úkony ako štatutárny orgán v pracovnoprávnych a majetkovopráv

nych vztahoch mesta a oprávnenia podpisovať právne úkony ako správny orgán.

2. Plnit úlohy primátora v plnom rozsahu len za predpokladu naplnenia podmienok stanovených

v § 13b ods. 4 zákona o obecnom zriadení t.j. ak zanikne mandát primátora pred uplynutím funk

čného obdobia /§ 13a ods. 1 písm c/ až i/.

Zvolávať mestské zastupiteľstvo v prípadoch podľa § 12 ods. 2, ak ho nezvolá primátor.

3. Koordinovať činnosť komisií mestského zastupiteľstva a poskytovať poslancom a členom komisií 

informácie pre plnenie ich úloh.

4. Zabezpečovať aktualizáciu webovej stránky mesta Šurany.



5. Vykonávať koordináciu v oblasti:

a/ školstva, vzdelávania, práce s mládežou, 

b/ sociálnych a komunitných služieb, 

c/ udržateľného mestského rozvoja.

6. Plniť ďalšie operatívne úlohy podľa pokynov primátora mesta.

7. Zastupovať mesto navonok a to na základe poverenia primátora mesta.



Mesto Šurany
Námestie hrdinov 1 , 942 01 Šurany

Vážená pani

Ing. Miroslava Zahoráková 

Poznanova 21 

942 01 Šurany

Váš list číslo/zo dňa

VEC:

Naše číslo
Prím. 75/2022-19520/2022

Vybavuje/linka
Mgr. Marcel Fiiaga/0356500105

Stanovenie platu za výkon funkcie zástupcu primátora mesta Šurany

Šurany
01.12.2022

Podlá § 25 ods. 7 zakona c. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:

Poslancovi, ktorý je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania na výkon funkcie zástupcu starostu, patrí plat

od obce určený starostom podľa vecnej a časovej náročnosti výkonu funkcie, najviac vo výške 70% 

mesačného platu starostu, jeho pracovný pomer v doterajšom zamestnaní zostáva zachovaný podľa 

osobitného predpisu. Poslanec podľa prvej vety sa považuje na účely tvorby a použitia sociálneho 

fondu, dovolenky a cestovných náhrad za zamestnanca v pracovnom pomere a obec sa považuje za 

zamestnávateľa.

Na základe uvedeného s účinnosťou od 01.12.2022 stanovujem za výkon funkcie zástupcu 
primátora mesta Šurany Ing. Miroslave Zaísorákovej mesačný plat vo výške 70 % mesačného platu

primátora mesta Šurany bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny t.j. 2.205,00 eurs slovom 

dvetisícdvestopäť eur pre rok 2022.

Tento plat sa bude vyplácať mesačne vo výplatnom termíne zamestnávateľa po odpočítaní 
zákonných zrážok.
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