






































lJJ MESTO",Jr SPIŠSKÁ NOVÁ VES

Uznesenie Č. 80/2019 z 5. zasadnutia mestského zastupitel'stva, konaného dňa 13. 6. 2019

Vážené mestské zastupiteľstvo,

primátor mesta Spišská Nová Ves v súlade s ustanovením § 13 ods. 6 zákona Č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o obecnom zriadení") pozastavil
výkon uznesenia Č. 80/2019 z 5. zasadnutia mestského zastupiteľstva, konaného dňa 13. 6. 2019,
pretože sa domnieva, že predmetné uznesenie, ktorým sa ukladá vedúcim oddelení MsÚ Spišská Nová
Ves 1 x ročne predložiť na zasadnutie MsZ informáciu o činnosti oddelenia, za ktoré zodpovedajú,
odporuje zákonu, a teda ho v lehote podľa § 12 ods. 10 zákona o obecnom zriadení nepodpísal.

Z ustanovenia § 12 ods. ·10 zákona o obecnom zriadení vyplýva, že nariadenie a uznesenie
mestského zastupitel'stva podpisuje primátor najneskôr do 10 dní od ich schválenia mestským zastupitel'stvom.

Podľa § 16 ods. 1 zákona o obecnom zriadení mestský úrad zabezpečuje organizačné a
administratívne veci mestského zastupiteľstva a primátora, ako aj orgánov zriadených' mestským
zastupiteľstvom.

Mestský úrad okrem iného na základe § 16 ods. 2 písm. d) zákona o obecnom zriadení
vykonáva nariadenia, uznesenia mestského zastupiteľstva a rozhodnutia mesta. MsÚ má charakter
výkonnej zložky voči orgánom obce, a teda "uvádza do života" rozhodnutia, nariadenia a uznesenia
mestského zastupiteľstva. MsÚ takto napr. vykoná rozhodnutie mestského zastupiteľstva upravené
rokovacím poriadkom o forme a obsahu materiálov pripravovaných na zasadnutie mestského
zastupiteľstva. MsÚ uvedie do praxe pravidlá dočasného parkovania v meste upravené vzN. Rovnako
vo vzťahu k uzneseniam mestského zastupiteľstva, ktoré vykonáva primátor mesta ako štatutárny
orgán, plní MsÚ podpornú, výkonnú úlohu, napr. vyhotoví znenie kúpnej zmluvy k nehnuteľnosti vo
vlastníctve mesta, ktorú podpíše primátor a pod ..

V zmysle § 16 ods. 3 zákona o obecnom zriadení prácu mestského úradu riadi primátor.

Prokuratúra dospela k záveru, že zamestnancov mesta (vrátane prednostu MsÚ .a vedúcich
zamestnancov) riadi primátor, preto im priame úlohy mestské zastupiteľstvo nemôže ukladať, a to ani
uznesením a ani prostredníctvom VZN ako skrytou formou riadenia (napr. protest prokurátora proti
uzneseniu mestského zastupiteľstva mesta Banská Bystrica sp. zn. Pd 82/12-4 z 25. júna 2012, protest
prokurátora proti uzneseniu mestského zastupiteľstva mesta Snina sp. zn. Pd 31/15/7702-3 z
29.3.2015, protest prokurátora proti uzneseniu obecného zastupiteľstva obce Hronská Breznica sp. zn.
Pd 43/18/6611-4 z 11. apríla 2018).

Z ustanovenia § 11 ods. 4 zákona o obecnom zriadení nevyplýva, aby mestské zastupiteľstvo
mohlo vykonávať pôsobnosť zamestnávateľa, resp. akéhosi nadriadeného pracovníka s rozhodovacou
právomocou voči prednostovi a zamestnancom mestského úradu, resp. delegovať na seba oprávnenie

Radničné námestie sr, 052 70 Spišská Nová Ves, Tel.: 053/4176 kl. -610, 611, radnica@mestosnv.sk
IČO: 00329614, Prima banka Slovensko, a. S., IBAN: SK1656000000003400422003, BIC: KOMASK2X



primátora - riadiť prácu prednostu a zamestnancov mestského úradu. Mestské zastupitel'stvo môže
vykonávať len tie úlohy, ktoré mu zveruje zákon a v ostatných veciach sú kompetencie zverené
primátorov! mesta, ktorý je predstavitel'om mesta a jeho najvyšším výkonným orgánom, ktorý rozhoduje
vo všetkých veciach správy mesta. Čo sa týka výkonu pôsobnosti zamestnávatel'a voči zamestnancom
mesta, tie sú upravené v zákone Č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, pričom v súvislosti s tým je potrebné
poukázať na ustanovenie § 13 ods. 5 zákona o obecnom zriadení, v zmysle ktorého je primátor
štatutárnym orgánom mesta, a preto výlučne primátor, resp. iné osoby určené v pracovnej zmluve,
môže zamestnancovi mesta vydávať konkrétne pokyny a úlohy na vykonávanie práce.

V analogickej veci tak rozhodol aj Krajský súd v Banskej Bystrici rozsudkom pod sp. zn.
248/135/2012-46 z 10.5.2013. Vo svojom rozsudku konštatoval, že prednosta a zamestnanci MsÚ nie
sú subjektom, vo vzťahu ku ktorému by zákon mestskému zastupitel'stvu priznával právomoc určovať
náplň ich práce s poukazom na ustanovenie § 10 ods. 2 zákona o obecnom zriadení. Pokial' by mestské
zastupitel'stvo na základe napadnutého uznesenia, uložilo prednostovi alebo zamestnancom MsÚ
povinnosť plniť nejaké úlohy, t. j. ukladalo by im povinnosti, tak by uplatnilo zamestnávatel'skú právomoc
mesta, ktorého štatutárnym zástupcom je primátor, pričom táto právomoc nie je zákonom o obecnom
zriadení mestskému zastupitel'stvu daná. Pôsobnosť mestského zastupitel'stva je upravená v § 11 ods.
4 zákona o obecnom zriadení, z ktorého nevyplýva, že by mestské zastupitel'stvo mohlo vykonávať
pôsobnost" zamestnávatel'a, resp. nadriadeného pracovníka s rozhodovacou právomocou voči
zamestnancom MsÚ. Nevyplýva z neho ani oprávnenie mestského zastupitel'stva delegovať na seba
oprávnenie primátora riadiť prácu prednostu a zamestnancov MsÚ.

V zmysle ustanovenia § 13 ods. 8 zákona o obecnom zriadení, ak bol výkon uznesenia
mestského zastupitel'stva podl'a § 13 ods. 6 pozastavený, môže mestské zastupitel'stvo toto uznesenie
trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť; ak mestské zastupitel'stvo uznesenie
nepótvrdí do troch mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť. Výkon potvrdeného
uznesenia' primátor nemôže pozastaviť. V prípade, že mestské zastupitel'stvo predmetné uznesenie
potvrdí, primátor mesta podá príslušnej okresnej prokuratúre podnet na preskúmanie zákonnosti
uznesenia Č. 80/2019 zo dňa 13. 6. 2019.

Ing. Pavol Bečarik
primátor mesta
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