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K bodu č. 5 :             Informácia o vymenovanie zástupcu primátorky s účinnosťou od 1.1.2023 

Materiál spracoval: Ing., Mgr. et Mgr. Ľubica Balgová, primátorka  Dňa: 13.2.2023 

Materiál predkladá : Ing., Mgr. et Mgr. Ľubica Balgová, primátorka 

 

Dôvodová správa 

 
V zmysle § 13b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starostu 

zastupuje zástupca starostu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním 

starosta do 60 dní od zloženia sľubu starostu; ak tak neurobí, zástupcu starostu zvolí obecné 

zastupiteľstvo. Zástupca starostu môže byť len poslanec. Starosta môže zástupcu starostu 

kedykoľvek odvolať. Ak starosta odvolá zástupcu starostu, poverí zastupovaním ďalšieho poslanca 

do 60 dní od odvolania zástupcu starostu. Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom 

starostom v písomnom poverení. Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia [§ 

13a ods. 1 písm. c) až i)], plní úlohy starostu v plnom rozsahu zástupca starostu; Zastupovanie sa 

skončí zložením sľubu novozvoleného starostu. Plat zástupcu starostu sa určuje v súlade s 

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

 

Plat zástupcu primátora 

V súlade s § 25 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

právomoc určovať plat, resp. odmenu poslancovi obecného zastupiteľstva, ktorý vykonáva funkciu 

zástupcu starostu obce, patrí starostovi obce, pričom:  

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

starostu, patrí plat od obce určený starostom podľa vecnej a časovej náročnosti výkonu funkcie, 

najviac vo výške 70 % mesačného platu starostu,  

 b) poslancovi, ktorý vykonáva funkciu zástupcu starostu a nie je dlhodobo uvoľnený zo 

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

starostom, najviac vo výške 70 % mesačného platu starostu bez zvýšenia podľa príslušnej 

platovej skupiny  

 

Výška mesačnej odmeny zástupcu primátora, ktorý nie je uvoľnený zo zamestnania:  

 

- mesačná odmena zástupcu primátora vo výške 10% platu primátora  
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Osobitné predpisy neustanovujú povinné intervaly rozhodovania o plate ani v prípade starostu obce, 

ani zástupcu starostu obce, avšak upravujú dolnú a hornú výšku možného platu. Keďže rozhodnutie 

o úprave platu môže predstavovať nielen jeho zvýšenie, ale aj zníženie, rozhodnutie o úprave platu, 

resp. odmeny by malo platiť len do budúcnosti, t. j. nie spätne. 

 

V zmysle vyššie citovaného zákona som ako štatutárny orgán mesta Sliač s účinnosťou od 

1.januára 2023 poverila poslanca Mestského zastupiteľstva v Sliači Ing. Jána Beličku, trvale 

bytom Mládežnícka 818/2, Sliač zastupovaním primátorky mesta Sliač, t. j. výkonom zástupcu 

primátorky mesta Sliač počas celého jeho funkčného obdobia na úväzok 1/10 pracovného času.  

Za výkon funkcie zástupcu primátorky mesta podľa vecnej a časovej náročnosti výkonu funkcie 

prislúcha odmena vo výške 1/10 platu primátorky. 

 

 

Návrh na uznesenie 
 

MsZ berie na vedomie  

1. Poverenie primátorky mesta Sliač zo dňa 16.12.2022, v ktorom primátorka poverila 

poslanca mestského zastupiteľstva Ing. Jána Beličku zastupovaním primátorky mesta Sliač. 

Poverenie bolo vydané primátorkou mesta v súlade s § 13 b zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1.1.2023 na celé funkčné 

obdobie v rozsahu určenom v poverení. 

2. Informáciu, že zástupcovi primátorky mesta bude s účinnosťou od 1.1.2023 vyplácaná 

odmena v zmysle § 25 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov. 


