
Starosta obce je štatutárnych orgánom obce v majetko - právnych vzťahoch obce 

a v pracovnoprávnych vzťahoch pracovníkov obce, v administratívnych vzťahoch je správnym 

orgánom. 

Kompetencie starostu: 

a) zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva, 
b) vykonávať obecnú správu, 
c) zastupovať obec navonok – vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým 

a fyzickým osobám, 
d) rozhodovať vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom, týmto 

štatútom, alebo iným rozhodnutím obecného zastupiteľstva vyhradené 
obecnému zastupiteľstvu, 

e) uschovávať obecnú pečať a obecnú zástavu a používať obecné insígnie, 
f) podpisovať všeobecne záväzné nariadenia obce a uznesenia obecného 

zastupiteľstva, 
g) uzatvoriť pracovnú zmluvu s právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom obce. 

 

 

ZÁSTUPCA STAROSTU 

 

Starostu zastupuje zástupca starostu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí 

zastupovaním starosta do 60 dní od zloženia sľubu starosta, ak tak neurobí, zástupcu starostu zvolí 

obecné zastupiteľstvo. 

 

Okruh úkonov a činností, ktoré je zástupca starostu oprávnení vykonávať: 

 

1. počas prítomnosti starostu obce : 

 

a)   zabezpečuje prípravu zasadnutí OZ po stránke vecnej i obsahovej,  

b) koordinuje činnosť všetkých komisií OZ, 

c)  podieľa sa na tvorbe, kontrole a realizácii rozvojových programov obce, 

d) plní úlohy určené starostom obce, 

e) zodpovedá za pripomienkovanie všeobecne záväzných  noriem, interných predpisov a 

iných riadiacich aktov, 

     

2. počas neprítomnosti starostu obce: 

 

a) všetky úkony a činnosti uvedené v bode 1.  

b) bežné úkony súvisiace s činnosťou OZ a so zabezpečením chodu obce, 



c) vedenie zasadnutí OZ, 

d) v majetkovo – právnych vzťahoch úkony smerujúce k uzatvoreniu zmlúv resp. dohôd, t.j. 

zúčastňuje sa rokovaní, podieľa sa na zhromažďovaní a spracovávaní podkladov a pod., nie je 

však oprávnený zmluvy prípadne dohody podpisovať, 

e) v pracovnoprávnych vzťahoch sa podieľa na zhromažďovaní údajov a podkladov 

k pracovnoprávnym úkonom, nie je oprávnený podpisovať právne listiny ohľadne vzniku, 

zmeny a zániku pracovného pomeru a pracovných činností mimo pracovného pomeru, 

f) stretnutia s občanmi ohlásenými na prerokovanie svojich žiadostí, pripomienok a 

podnetov, 

g) rozhodovať vo veciach, na ktoré bolo starostom vydané osobitné splnomocnenie,  pokiaľ 

to nie je  v rozpore s platnou právnou úpravou. 

 


