
 

 

Materiál na rokovanie             Materiál č.: ......./2022/1 

1. ustanovujúceho zasadnutia      

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

v IX. volebnom období 

Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete  

1. alakuló ülésének beterjesztett anyaga 

a IX. választási időszakban 

 

 

Návrh na uznesenie o poverení zástupcov primátora.  

Határozati javaslat az alpolgármesterek megbízásáról. 

  

 

Predkladá : JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta 

Beterjeszti: 

 

Preverila: Ing. Júlia Bubniaková, prednostka MsÚ 

Ellenőrizte: 

 

Zodpovedná:   Mgr. Priska Czúfalová, vedúca Referátu právneho ÚP MsÚ 

Felelős: 

 

Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda  

Határozati javaslat: Dunaszerdahelyi Képviselő-testület 

 

 

 b e r i e  n a  v e d o m i e  

 poverenie ................................... za I. zástupcu primátora  

 poverenie ................................... za II. zástupcu primátora  

 

 

 

 

 

 

 

November 2022 

2022. november 



Dôvodová správa  

 

Podľa § 13b zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 

primátora zastupuje zástupca primátora, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí 

zastupovaním primátor do 60 dní od zloženia sľubu primátora; ak tak neurobí, zástupcu 

primátora zvolí mestské zastupiteľstvo. Zástupca primátora môže byť len poslanec. Ak má 

obec/mesto viac ako 20 000 obyvateľov, primátor môže poveriť zastupovaním dvoch zástupcov 

primátora, pričom určí ich poradie. Primátor môže zástupcu primátora kedykoľvek odvolať. Ak 

primátor odvolá zástupcu primátora, poverí zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní od 

odvolania zástupcu primátora.  

Ak je v meste zriadená mestská rada, zástupca primátora je jej členom . 

Zástupca primátora zastupuje primátora v rozsahu určenom primátorom v písomnom poverení. 

 

Podľa § 25 ods. 7 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

poslancovi, ktorý je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania na výkon funkcie zástupcu primátora, 

patrí plat od mesta určený primátorom podľa vecnej a časovej náročnosti výkonu funkcie, 

najviac vo výške 70 % mesačného platu primátora. Pracovný pomer zástupcu primátora 

v doterajšom zamestnaní zostáva zachovaný za podmienok podľa osobitného predpisu.* 

Poslancovi, ktorý vykonáva funkciu zástupcu primátora podľa § 13b ods. 3 zákona SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a nie je dlhodobo uvoľnený zo 

zamestnania, patrí mesačná odmena podľa vecnej a časovej náročnosti výkonu funkcie určená 

primátorom, najviac vo výške 70 % mesačného platu primátora bez zvýšenia podľa príslušnej 

platovej skupiny. Tým nie je dotknutá odmena podľa § 25 ods. 8 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

Takto určený plat a odmenu mesto zverejní na webovom sídle mesta do 30 dní od ich určenia 

starostom. 

 

Podľa § 25 ods. 5 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

sa funkcia poslanca zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného pomeru. 

Poslancovi patrí náhrada skutočných výdavkov, ktoré mu v súvislosti s výkonom funkcie 

poslanca vznikli, podľa osobitných predpisov platných pre zamestnancov v pracovnom pomere. 

 

 

Vypracovala:  Mgr. Dominika Eszter Pelechová, Referát organizačný ÚP MsÚ 

 

 

 

 

 

 

*zákon NR SR č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov 


