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DŇA  23.06. 2022 

 

K bodu:                       Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta  

                                     Nemšová pre volebné obdobie rokov 2022 – 2026 

 

Spracoval :                   Mgr. Beáta Belková, manažér PaM 

Predkladá:                   Ing. Rudolf Kúkel, PhD.,prednosta úradu 

Materiál obsahuje :     Dôvodovú  správu, Návrh na uznesenie 

Počet výtlačkov :   21 

Rozdeľovník:      členovia MsZ – 13 x  

   primátor mesta 

   prednosta úradu 

                          MsÚ - hlavná kontrolórka 

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

                           MsÚ - odd. výstavby  

                          MsÚ - odd. finančné a správy majetku mesta 

                          VPS - vedúci VPS, m.p.o. 

    Zápisnica - Manažér pre zabezpečenie rokovaní MsZ 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

                                              N á v r h    n a    u z n e s e n i e 

 

Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu 
                                                                                      

u r č u j e 

 

v zmysle § 11 ods. 4, písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v  znení neskorších 
predpisov rozsah výkonu funkcie primátora mesta Nemšová – plný úväzok na celé funkčné 

obdobie r. 2022 – 2026 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dôvodová správa: K bodu Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta 

Nemšová pre volebné obdobie rokov 2022 – 2026 

 

     Podľa § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov mestskému zastupiteľstvu  je vyhradené určiť plat primátorovi mesta podľa 

osobitného zákona a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah 

výkonu funkcie primátora;  zmeniť počas funkčného obdobia na návrh primátora rozsah 

výkonu jeho funkcie. 

     Osobitným predpisom vzťahujúcim sa na plat primátora je zákon č. 253/1994 Z. z. 

o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení 

neskorších predpisov. Zákon ustanovuje, že primátorovi, ktorý nevykonáva funkciu v celom 

rozsahu, patrí plat v pomernej časti zodpovedajúcej rozsahu vykonávanej funkcie. 

     V citovanom § 11 ods. 4 písm. i) zákona o obecnom zriadení sa jednoznačne ustanovuje, 

že určovať úväzok primátora patrí do pôsobnosti mestského zastupiteľstva. 

     V záujme právnej istoty primátora mesta, mestské  zastupiteľstvo musí v dostatočnom 

časovom predstihu pred voľbami do orgánov samosprávy obcí určiť jeho úväzok na celé 

volebné obdobie. V zákone o obecnom zriadení je určená lehota 90 dní pred voľbami. 

 

     Dátum konania komunálnych volieb je  určený na deň 29.10.2022 a je totožný s dátumom 

konania volieb do orgánov samosprávnych krajov. Konať sa budú v sobotu od 7. do 20. 

hodiny. V tomto roku sa po prvý krát budú konať „spojené voľby“ v jeden volebný deň. 

 

      Lehota 90 dní pred voľbami spadá na obdobie mesiaca júl 2022. S ohľadom na § 12 ods. 1 

je v dostatočnom časovom predstihu predložený návrh na určenie rozsahu výkonu činnosti  

primátora na celé nasledujúce volebné obdobie. Počas volebného obdobia úväzok primátora 

možno zmeniť, predĺžiť alebo skrátiť, len na jeho návrh. Návrhom primátora mestské  

zastupiteľstvo nie je viazané. 

     Primátor mesta má zadefinovanú náplň činnosti osobitnými predpismi, ostatnými 

právnymi predpisy, vzťahujúce sa na činnosť predstaviteľa, najvyššieho výkonného orgánu 

mesta a štatutárneho orgánu mesta ako aj internými normami mesta a všeobecne záväznými 

nariadeniami mesta.  

 

Ďalšie lehoty budú známe až po zverejnení Rozhodnutia predsedu NR SR o vyhlásení volieb 

do orgánov samosprávy obcí. 

 

 

V Nemšovej, 08.06.2022 

Spracovala: Mgr. Belková 

 

 

 

 

 

 

 


