
  

            MESTO KOMÁRNO               
                     Nám.  gen. Klapku 1, 945 01 Komárno  
 
 
 
Číslo:    70055/31649/PRI/2018                                                Komárno, dňa 12. decembra 2018  
 
    
 

P O V E R E N I E 
 
 
Mgr. Béla Keszegh, primátor Mesta Komárno v súlade s ust. § 13b ods. 3 zákona  
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov týmto poverujem 
zastupovaním primátora mesta poslanca Mestského zastupiteľstva v Komárne počas funkčného 
obdobia 2018 – 2022 s účinnosťou od 12.12.2018  
 

JUDr. Tamása Vargu ako I. zástupcu primátora mesta Komárno 
 

výkonom činností a úkonov v nasledovnom rozsahu: 
 
 
1. Okruh činností a úkonov, ktoré I. zástupca primátora vykonáva počas prítomnosti 

primátora mesta Komárno 

a) koordinácia a príprava zasadnutí mestského zastupiteľstva po vecnej a obsahovej 
stránke,   

b) usmerňovanie činností odborných komisií mestského zastupiteľstva a mestskej rady, 
dohľad na návrhy riešení, podnetov a pripomienok v odborných komisiách a mestskej 
rade v súčinnosti s jednotlivými odbormi alebo útvarmi mestského úradu, 

c) spolupráca a dohľad pri realizácii rozvojových programov mesta a pri získavaní 
finančných prostriedkov pre potreby mesta, 

d) koordinácia pri tvorbe vnútorných predpisov a všeobecne záväzných nariadení mesta,  
e) spolupracuje pri plnení úloh legislatívneho charakteru a pri riešení právnych problémov, 
f) spolupráca s orgánmi štátnej správy a územnej samosprávy, 
g) riadenie činností ohľadom prípravy a zabezpečovania kultúrnych, športových 

a spoločenských akcií mesta, 
h) účasť  a reprezentácia mesta na spoločenských, kultúrnych a športových akciách,  
i) koordinácia a dohľad pri inventarizácii majetku mesta, 
j) usmerňovanie a kontrola činnosti mestskej polície, 
k) usmerňovanie a dohľad v oblasti transparentnosti a verejného poriadku, 
l) účasť na rokovaniach smerujúcich k rozvíjaniu partnerskej spolupráce s tuzemskými 

a zahraničnými subjektmi, spolupracuje v oblasti družobných vzťahov mesta, 
m) organizácia a dohľad prác v čase krízovej situácie na území mesta ako napr. povodne, 

snehové kalamity a iné živelné pohromy, 
n) schvaľovanie a podpisovanie nasledovných písomností: 

n1/ zmluvy na nájom hrobového miesta, 
n2/ posudky o odkázanosti na sociálnu službu, 
n3/ rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu, 
n4/ oznámenia o určení súpisného čísla, 
n5/ stanoviská k podnikateľskej činnosti a umiestneniu prevádzky, 
n6/ záväzné stanoviská k investičnej činnosti, 
n7/ vyjadrenia k funkčnému využitiu pozemku, 
n8/ odberateľské faktúry. 

 



  

2. Okruh činností a úkonov, ktoré I. zástupca primátora vykonáva počas neprítomnosti 
alebo nespôsobilosti primátora na výkon funkcie: 

a) vykonávanie všetkých činností uvedených v bode 1. tohto poverenia, 
b) zvolávanie a vedenie zasadnutí mestského zastupiteľstva a mestskej rady,  
c) riadenie, usmerňovanie a kontrola činnosti mestského úradu, schválenie a podpisovanie 

dovoleniek a priepustiek zamestnancov mesta, 
d) zastupovanie vo vzťahu k štátnym orgánom, právnickým a fyzickým osobám. 

 
 

Neprítomnosťou primátora sa rozumie  dovolenka alebo služobná cesta trvajúca viac ako 3 
pracovné dni. 

Nespôsobilosťou primátora sa rozumie najmä pracovná neschopnosť z dôvodu choroby 
alebo úrazu trvajúca viac ako 3 pracovné dni. 
 
 
 Toto poverenie je platné do vydania nového poverenia alebo uplynutia funkčného obdobia 
zástupcu primátora ako poslanca alebo odvolania zástupcu primátora z funkcie. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                         Mgr. Béla Keszegh, v.r. 

                                   primátor mesta  
 
 
 
 
 
 

Komárno, dňa 12. 12. 2018 
 
 
Beriem na vedomie:  ............................................ 
                                      JUDr. Tamás Varga, v.r. 

 


