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Určenie primeraného platu  poslankyni dlhodobo plne uvoľnenej  na výkon funkcie 

zástupkyne primátorky mesta  Stará Turá poslancami MsZ v súlade so zákonom č. 

369/1990 Z. z. o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov. 
 

 

 

 

Materiál obsahuje: 1) Zdôvodnenie a vyhodnotenie doterajšieho stavu. 

                               2) Návrh uznesenia. 

                               3) Stanovisko komisie pri financie a rozpočet. 
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Zdôvodnenie a vyhodnotenie doterajšieho stavu, 

 

 

  Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v § 25 ods. 8 

znie: 

(8) Poslancovi, ktorý je na výkon funkcie zástupcu starostu dlhodobo plne uvoľnený zo 

zamestnania, patrí namiesto mzdy alebo inej odmeny v zamestnaní primeraný plat od 

obce. Jeho pracovný vzťah v doterajšom zamestnaní zostáva zachovaný za podmienok 

podľa osobitných predpisov. 

 

 Podľa usmernenia právnej sekcie Združenia miest a obcí Slovenska výšku 

primeraného platu od mesta určujú poslanci MsZ v prípade ak zástupkyňa primátorky 

vykonáva bežný výkon zástupkyne primátorky v súlade s § 13b ods. 3 zákona č. 369)/1990 Z. 

z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  Paragraf 13b ods. 3 znie: 

 

(3) Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom 

poverení. 

  

V prípade ak by však zástupkyňa primátorky vykonávala zastupovanie primátorky v súlade s 

§ 13b ods. 4, a 5, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení patril by je plat podľa 

osobitného predpisu: 

 

(4) Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia [ § 13a ods. 1 písm. 

c) až i)], plní úlohy starostu v plnom rozsahu zástupca starostu; ak sú poverení 

zastupovaním dvaja zástupcovia starostu, plnia tieto úlohy v poradí, v ktorom boli 

poverení za zástupcov starostu. Zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného 

starostu. 

  

 (5) Zástupcovi starostu, ktorý plní úlohy starostu podľa odseku 4, patrí plat 

podľa osobitného zákona. 

 

 Súčasný primeraný plat zástupkyne primátorky je 1400 €. 

 

 Finančná komisia prerokovala predložený materiál dňa 6. 9. 2017 a navrhla zvýšenie 

platu zástupkyni primátorky mesta na úroveň 50 %  platu primátorky mesta.  

  

 

   
 

 

Návrh na uznesenie 

 

Uznesenie č.  

 

 Mestské zastupiteľstvo Stará Turá na svojom  zasadnutí konanom dňa 21. 9. 2017 

prerokovalo návrh na určenie primeraného platu od mesta Stará Turá poslankyni dlhodobo 



plne uvoľnenej na výkon funkcie zástupkyne primátorky mesta Stará Turá Bc. Zuzane 

Zigovej a tento: 

 

a) s c h v a ľ u j e    

vo výške 1400 €/mesačne  

 

b) u k l a d á 

     MsÚ Stará Turá zabezpečiť vyplácanie schválenej primeranej mzdy poslankyni dlhodobo 

plne uvoľnenej na výkon funkcie zástupkyne primátorky mesta Stará Turá počnúc výplatným 

termínom za mesiac september 2017. 

 

                                                                                             Zodp.: MsÚ 

                                                                                             Termín: v texte 

 


