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DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

V súlade s § 13 b zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších prepisov ako 

aj § 20 štatútu mesta  

 

- 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. Primátor môže zástupcu primátora kedykoľvek odvolať.  

 

- zástupca primátora zastupuje primátora v rozsahu určenom primátorom v písomnom 

poverení.   

 

      Primátor mesta poveril svojim zastupovaním : Ing. Jána Lacha, o čom informoval na 

ustanovujúcom zasadnutí MZ dňa 5.12.2018 s tým , že spôsob výkonu tejto funkcie bude 

podrobnejšie určený na najbližšom zasadnutí MZ v Rožňave.      

      Zástupca primátora bude zastupovať primátora mesta Rožňava v čase jeho  neprítomnosti 

v organizáciách, ktorých zakladateľom je mesto Rožňava, na podujatiach organizovaných kultúrnymi, 

spoločenskými a športovými organizáciami na  základe osobitného písomného poverenia  súlade s § 

13b ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov  

V prípade akejkoľvek zmeny, alebo rozšírenia rozsahu zastupovania, bude o tejto skutočnosti mestské 

zastupiteľstvo informované.  

         V súlade s poslednou novelou zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení: 

      1. 
V § 25 odsek 7 znie: 
„(7) 
Poslancovi, ktorý je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania na výkon funkcie zástupcu starostu, patrí 
plat od obce ur čený starostom  podľa vecnej a časovej náročnosti výkonu funkcie, najviac vo 
výške 70 % mesačného platu starostu;18ab) jeho pracovný pomer v doterajšom zamestnaní 
zostáva zachovaný za podmienok podľa osobitného predpisu.10aa) Poslanec podľa prvej vety sa 
považuje na účely tvorby a použitia sociálneho fondu, dovolenky a cestovných náhrad za 
zamestnanca v pracovnom pomere a obec sa považuje za zamestnávateľa. Poslancovi, ktorý 
vykonáva funkciu zástupcu starostu podľa § 13b ods. 3 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.13) Tým nie je dotknutá odmena podľa odseku 8. Na sociálne poistenie a 
zdravotné poistenie poslanca podľa prvej vety a tretej vety sa vzťahujú osobitné predpisy.18b) Plat 
určený podľa prvej vety a odmenu určenú podľa tretej vety obec zverejní na webovom sídle obce 
do 30 dní od ich určenia starostom.“.  

 


