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Spišská Nová Ves,  3. 4. 2018 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

dňa 19. 4. 2018 
 

PREDMET:  URČENIE VÝŠKY PLATU ZÁSTUPKYNE PRMÁTORA MESTA 

 SPIŠSKÁ NOVÁ VES 
 

 

 

Predkladá:       PhDr. Ján Volný, PhD.,   primátor mesta 

                           

Spracoval:       JUDr. Lucia Baldovská, vedúca právneho oddelenia 

                           

Prerokované:    finančná komisia 

 

Dôvod predloženia:   § 25 ods. 7 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

 

Prizvaný:  ----- 

 

Podpisy:  

 

 

 

Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi 

         

1. schvaľuje  

plat zástupkyni primátora mesta – Mgr. Lei Grečkovej pri 80% úväzku vo výške 70% 

platu primátora mesta s účinnosťou od 1. 4. 2018, t.j. celkovo vo výške 3 280,90 Eur. 
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Dôvodová správa:  

 

Funkcia zástupcu primátora mesta je obligatórnou funkciou v samospráve. Vyplýva to 

z dikcie §13b zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení. 

 Účelom inštitútu zástupcu primátora mesta je zabezpečiť kontinuálne plnenie úloh 

primátora mesta (napr. v čase jeho neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie). 

Keďže nejde o plnenie úloh v pracovnom pomere, ustanovením zástupcu sa nezakladá 

pracovný pomer. Funkciu zástupcu starostu môže vykonávať len poslanec obecného 

zastupiteľstva. Zastupovanie primátora mesta vzniká na základe poverenia. Poslanec musí so 

zastupovaním vyjadriť súhlas.  

Zástupca primátora je oprávnený vykonávať výlučne úkony a činnosti v rozsahu 

určenom v písomnom poverení. Nad rámec týchto pôsobností primátor ani mestské 

zastupiteľstvo nie sú oprávnení ukladať zástupcovi  konkrétne úlohy a činnosti (nie je totiž 

zamestnancom mesta ale poslancom mestského zastupiteľstva). Za stavu prítomnosti a 

spôsobilosti primátora mesta na výkon funkcie môže zástupca primátora vykonávať určitú 

agendu len z pozície dlhodobo uvoľneného poslanca mestského zastupiteľstva.  

Zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

poslednou novelou č. 70/2018 Z. z. ustanovuje v § 25 ods. 7:  

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

plat od obce; jeho pracovný pomer v doterajšom zamestnaní zostáva zachovaný za podmienok 

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 sociálne poistenie a zdravotné poistenie poslanca podľa prvej 

vety sa vzťahujú osobitné predpisy.“  
 
  

 Vzhľadom na to, že zástupkyňa primátora mesta je dlhodobo uvoľnená zo zamestnania 

na výkon svojej funkcie, je potrebné schváliť zástupkyni plat v súlade s novým zákonom 

o obecnom zriadení pri 80% úväzku vo výške 70% platu primátora mesta. 

 

Plat primátora mesta sa upravuje na základe  údajov štatistického úradu o priemernej 
mesačnej mzde zamestnanca národného hospodárstva SR za predchádzajúci kalendárny rok. 
Priemerná mzda zamestnanca hospodárstva SR v roku 2017 ........................... 954,00 € 
Koeficient podľa počtu obyvateľov .................................................................................      2,89 
Plat primátora podľa § 3 ods. 1 .........................................................................................    2 757,06 € 
Zvýšenie platu o 70 % podľa § 4 ods. 2 zákona ..........................................................    1 929,94 € 
Plat primátora mesta s účinnosťou od 1. 1. 2018.......................................................    4 687,00 € 
 
 
Plat zástupkyne primátora s účinnosťou od 1. 4. 2018 ........................  3 280,90 € 
 

 

 

V Spišskej Novej Vsi, 3. 4. 2018 

Vypracovala: JUDr. Lucia Baldovská, vedúca právneho oddelenia    

        


