
K bodu rokovania č. 11 

 
 

      
   

Spišská Nová Ves,  21. 11. 2018 

 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

dňa 29. 11. 2018 
 

PREDMET:    POSKYTNUTIE NÁHRADY PLATU ZA NEVYČERPANÚ  

   DOVOLENKU PRIMÁTORA MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES 
 

 

Predkladá:       Ing. Jela Bednárová,   prednostka MsÚ 

                           

Spracoval:      JUDr. Lucia Duláková, vedúca právneho oddelenia MsÚ 

 

Prerokované:    ----------- 

 

Dôvod predloženia:   § 2 ods. 2 zákona NR SR č. 253/1994 Z. z.  o právnom postavení 

a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení 

neskorších predpisov  

  

Prizvaný: -------------- 

 

Podpisy:  

 

 

Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi 

              

1. schvaľuje  

poskytnutie náhrady platu za nevyčerpanú dovolenku primátorovi mesta Spišská Nová 

Ves, PhDr. Jánovi Volnému, PhD., v rozsahu 46,5 dňa. 

 

2. ukladá 

 vyplatiť schválenú náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku primátorovi mesta 

Spišská Nová Ves, PhDr. Jánovi Volnému, PhD., v rozsahu 46,5 dňa po skončení výkonu 

jeho funkcie  

 

 

Zodpovedný: Ing. Jela Bednárová, prednostka MsÚ 

Termín: do 31. 1. 2019 

 



K bodu rokovania č. 11 

 

Dôvodová správa 

 

 V zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a 

platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, patrí 

primátorovi mesta počas výkonu funkcie dovolenka v rozsahu podľa osobitného predpisu 

(zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov) alebo v rozsahu 

podľa kolektívnej zmluvy, ktorá je záväzná pre mesto ako zamestnávateľa.  

Náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku starostovi možno poskytnúť v súlade s cit. 
zákonom pri splnení troch podmienok: 

1. nárok na dovolenku primátorovi mesta vznikol, 
2. dovolenku nemôže primátor mesta vyčerpať ani do konca budúceho kalendárneho roka 
3. mestské zastupiteľstvo svojím uznesením schválilo primátorovi mesta jej preplatenie.  

Zákon vyžaduje splnenie všetkých vyššie uvedených podmienok súčasne.  

Náhrada platu za nevyčerpanú dovolenku za rok, v ktorom zaniká primátorovi mandát, má 

byť vysporiadaná v tomto roku, pretože primátor nemôže dočerpať nevyčerpanú dovolenku 

ani do konca budúceho kalendárneho roku z dôvodu zániku mandátu v tomto roku. 

Pre možnosť preplatenia nevyčerpanej dovolenky primátora mesta sa vyžaduje teda aj 

rozhodnutie zastupiteľstva, pričom sa toto rozhodnutie prijíma formou uznesenia, ktoré musí 

byť schválené nadpolovičnou väčšinou poslancov prítomných na zasadnutí 

uznášaniaschopného mestského zastupiteľstva, tak ako to predpokladá, resp. vyžaduje 

ustanovenie § 12 ods. 7 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Spišskej Novej Vsi, 21. 11. 2018 

Vypracovali:  JUDr. Lucia Duláková, vedúca právneho oddelenia MsÚ 

         


