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Mesto Nemšová                                                                  12.   
NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

DŇA  15.12.2022 
 

K bodu: Náhrada platu primátora mesta za nevyčerpanú dovolenku 

                                   

Predkladá:  Ing. Rudolf  Kúkel, PhD. 

Materiál obsahuje: Návrh uznesenia 

Dôvodovú správu  

Počet výtlačkov: 21 

Rozdeľovník:  členovia MsZ - 13x 

primátor mesta 

prednosta MsÚ 

MsÚ - odd.  správne, soc. vecí, podnikania,  život. prostredia a kultúry 

MsÚ - odd. finančné a správy mestského majetku 

   MsÚ - odd. výstavby 

MsÚ - hlavný kontrolór 

MsÚ - archív 

  vedúci VPS. m. p. o. 

Prerokované :    

a) na pracovnej porade vedenia mesta dňa 07.12.2022 

b) v Komisii finančnej a správy mestského majetku dňa ........... decembra 2022, stanovisko 

predloží predseda komisie na rokovaní MsZ. 
 

Dôvodová správa: Zákon č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch 

starostov obcí a primátorov miest, § 2 ods. 2 upravuje podmienky preplatenia dovolenky 

primátora mesta. Primátorovi mesta počas výkonu funkcie patrí dovolenka v rozsahu podľa 

osobitného predpisu (Zákonník práce a Kolektívna zmluva vyššieho stupňa platnej pre obce na 

rok 2022). Náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku možno primátorovi mesta poskytnúť pri 

skončení výkonu činnosti primátora mesta a ak o tom rozhodlo mestské zastupiteľstvo. 

V prípade, ak je primátor mesta opätovne zvolený do funkcie, jeho predchádzajúce funkčné 

obdobie musí byť vysporiadané i z hľadiska dovolenky. Z časového pohľadu ide o plynutie až 

splynutie a prekrytie dvoch oddelených po sebe nasledujúcich funkčných období, avšak ak 

skoršie funkčné obdobie primátora končí podľa zákona, končia aj všetky zákonné nároky, ktoré 

je potrebné zákonným spôsobom usporiadať a zároveň sa začína nové funkčné obdobie 

s novými zákonnými nárokmi. Preto dovolenka primátora mesta neprechádza do ďalšieho 

funkčného obdobia jeho funkcie, ale jej nevyčerpaný zostatok sa preplatí tak, ako o tom 

pojednáva aj judikatúra Najvyššieho súdu SR. 

Primátor mesta v roku 2022 až 2022 zabezpečoval neodkladné a časovo náročné úlohy 

súvisiace s výkonom samosprávnej pôsobnosti mesta a s výkonom prenesenej pôsobnosti 

štátnej správy, vykonával funkciu konateľa v mestskej s.r.o. za ktorú nepoberá žiadnu odmenu 

a za člena dozornej rady s.r.o. v ktorej má mesto obchodný podiel a za výkon, ktorej rovnako 

nepoberá žiadnu odmenu a nemá ani nárok na žiadnu dovolenku. Zástupca primátora nebol 

niekoľko desiatok dní na pracovisku z dvôvodu vyskytnutia sa zákonných prekážok na strane 

zamestnanca.  

V roku 2022 nevyčerpal celkovo 23 dní dovolenky. Nevyčerpaných 23 dovolenky teda 

predstavuje súhrn nevyčerpanej dovolenky za tri roky, pričom priemer nevyčerpanej dovolenky 

za jeden kalendárny rok jeho funkčného obdobia je cca 8 dní. Návrh na preplatenie náhrady za 

nevyčerpanú dovolenku predkladáme z dôvodu skončenia funkčného obdobia primátora mesta 

pred skončením kalendárneho roka 2022. 

Čiastka na preplatenie nevyčerpanej dovolenky za 23 dní je v celkovej sume 4 287,69 €.  
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N á v r h    n a    u z n e s e n i e 

 

Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu 

 

schvaľuje 

v zmysle § 2 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov poskytnutie náhrady 

platu JUDr. Milošovi Mojtovi za nevyčerpanú dovolenku v rozsahu 23 dní po skončení 

funkčného obdobia primátora mesta 


