
Poverenie na zastupovanie starostu 
mestskej časti Bratislava-Lamač 

 

V súlade s §13b ods. 3 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon o obecnom zriadení“), § 17a ods. 4 zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky 
Bratislave v znení neskorších predpisov,  starosta mestskej časti Bratislava-Lamač Igor Polakovič (ďalej 
len „starosta“ a „mestská časť“) poveruje poslanca miestneho zastupiteľstva mestskej časti (ďalej len 
„miestne zastupiteľstvo“) Ing. Matúša Harmaňoša, MBA (ďalej len „zástupca starostu“), na zastupovanie 
starostu, vo volebnom období 2022 – 2026 v nasledovnom rozsahu: 

A) počas neprítomnosti a nespôsobilosti na výkon funkcie starostu: 

 zastupuje starostu v plnom rozsahu, s výnimkou oprávnenia vstupovať do zmluvných vzťahov, 
ktorých dôsledkom je vznik, zmena, zánik pracovného pomeru a pracovných činností 
vykonávaných mimo pracovného pomeru; 

 zastupuje starostu v plnom rozsahu v prípade, ak v súlade s príslušnými ustanoveniami  zákona 
o obecnom zriadení zanikne jeho mandát pred uplynutím funkčného obdobia. 

Pod neprítomnosťou alebo nespôsobilosťou starostu treba rozumieť takú situáciu, resp. situácie, keď 
starosta obce objektívne nemôže realizovať a vykonávať pôsobnosti, ktoré sú mu zverené platnou 
právnou úpravou (najmä v § 13 zákona o obecnom zriadení). Neprítomnosť alebo nespôsobilosť starostu 
na výkon funkcie je taký stav v správe a riadení obce, v rámci ktorého sa starosta po dobu minimálne 6 
mesiacov nezdržiava na obecnom úrade a nevykonáva agendu, ktorá mu je zverená. 

B) počas prítomnosti starostu: 

 riadi Referát kultúry a športu; súčasťou sú Referát komunikácie, Referát správy prevádzkových 
priestorov, pamiatok a pamätihodností a Miestna knižnica Lamač; 

 riadi Oddelenie správy majetku, grantových schém a životného prostredia; súčasťou sú Referát 
životného prostredia a odpadového hospodárstva, Referát grantových schém a revitalizácie 
verejných priestranstiev, Referát údržby majetku a verejných priestranstiev, Referát správy 
majetku, Komunálne služby Lamač a Zberné miesto Lamač; 

 usmerňuje činnosť odborných komisií zriadených pri miestnom zastupiteľstve (ďalej len 
„komisie“); 

 kontroluje prerokúvanie a riešenie návrhov, podnetov a pripomienok v komisiách; 
 podieľa sa na príprave zasadnutí miestneho zastupiteľstva po stránke vecnej a obsahovej 

náplne; 
 vykonáva operatívne činnosti a úlohy podľa pokynov starostu; 
 podieľa sa spolu so starostom a zamestnancami mestskej časti na spracovaní koncepcie rozvoja 

jednotlivých oblastí života v mestskej časti; 



 zúčastňuje sa spolu so starostom na odborných rokovaniach  týkajúcich sa agendy štrukturálnych 
fondov  EÚ, finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu, Švajčiarskeho 
finančného mechanizmu a iných dotačných schém;  

 zúčastňuje sa na procese verejného obstarávania, výberového konania organizovaného 
mestskou časťou; 

 v majetkovoprávnych vzťahoch sa zúčastňuje na vykonávaní potrebných úkonov, smerujúcich k 
uzavretiu dohôd, prípadne zmlúv, t.j. dohodovacích konaní, rokovaní a pod.; s výnimkou 
oprávnenia vstupovať do zmluvných vzťahov s tretími osobami; 

 zúčastňuje sa na previerkach, na kontrolách a na vybavovaní sťažností a oznámení, ktoré 
uskutočňujú orgány mestskej časti. 

Toto poverenie je účinné od: 25. 11. 2022 

Účinnosť tohto poverenia zaniká vydaním nového poverenia zástupcu starostu alebo uplynutím 
funkčného obdobia povereného poslanca alebo odvolaním zástupcu starostu. 

V Bratislave, dňa 25. 11. 2022 

 

 

Igor Polakovič 

starosta  

Poverený zástupca starostu svojím podpisom potvrdzuje, že rozumie obsahu a účelu tohto poverenia, že 
sú mu známe úlohy zástupcu starostu podľa zákona a že toto poverenie prijíma. 

V Bratislave, dňa 25. 11. 2022 

 

 

Ing. Matúš Harmaňoš, MBA 

poverený zástupca starostu  

  


