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Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi 
 
 1. schvaľuje 
 
návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta na nové funkčné obdobie rokov 
2010 - 2014, 
 
  
 
 
 



Dôvodová správa 
na určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta  

na nové funkčné obdobie rokov 2010 - 2014 
 

 
 Podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení § 11 ods. 4 pís. i), 
mestské zastupiteľstvo najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie určuje rozsah 
výkonu funkcie primátora. 
 
 Rozsah výkonu funkcie primátora mesta Spišská Nová Ves na volebné obdobie 
rokov 2010 – 2014 je nasledujúci: 
 
 1.  Pracovný úväzok – 1,0. 
 
 2. Rozsah výkonu funkcie podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v platnom znení a  podľa súvisiacej legislatívy SR, ktorá upravuje právomoci primátora 
mesta, zahŕňa najmä tieto kompetencie: 
 - primátor je štatutárnym orgánom mesta,  
 - zvoláva a vedie zasadnutia  mestského zastupiteľstva a mestskej rady a podpisuje ich 
uznesenia, 
  - vykonáva mestskú správu, 
  - zastupuje mesto vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám, 
  - vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok mestského úradu a poriadok 
odmeňovania zamestnancov mesta,  informuje mestské zastupiteľstvo o vydaní a zmenách 
organizačného poriadku mestského úradu, 
  - rozhoduje vo všetkých veciach správy mesta, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom 
mesta vyhradené mestskému zastupiteľstvu, 
 - rozhoduje vo všetkých veciach, o ktorých, v súlade s legislatívou SR, rozhodne 
mestské zastupiteľstvo alebo je mu takáto právomoc taxatívne vymedzená príslušnou právnou 
normou SR, 
 - rozhoduje vo všetkých veciach, ku ktorým je mu schválená právomoc mestským 
zastupiteľstvom alebo je mu táto právomoc taxatívne vymedzené príslušnou právnou normou 
SR, 
  - prehlbuje si vedomosti potrebné na výkon funkcie primátora. 
  
 
 V Spišskej Novej Vsi 31. 5. 2010 
 
 
 
 Spracovala: Ing. RNDr. Lívia Brovková 
          vedúca organizačného oddelenia 
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