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M E S T O   R O Ž Ň A V A 

 
 

  

 Pre  zasadnutie 

 Mestského zastupiteľstva 

 v Rožňave dňa 06.05.2021 

  

 K bodu rokovania číslo: 

  

Názov správy:  

  

Zmena § 5 Odmena zástupcovi primátora mesta poriadku 

odmeňovania predstaviteľov volených orgánov mesta Rožňava 
 

Predkladá: 

Michal Domik 

primátor mesta 

Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo 

v Rožňave 

s c h v a ľ u j e    

 
zmenu § 5 Odmena zástupcovi primátora mesta 

Poriadku odmeňovania predstaviteľov volených 

orgánov mesta Rožňava podľa predloženého 

návrhu 

T: 12.5.2021 

Z: zamestnanec poverený zastupovaním 

prednostu MsÚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prerokované: 

 

 

Vypracoval : 

JUDr. Judita Jakobejová 

 

 

Materiál obsahuje: 

Dôvodovú správu 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 

k materiálu 

 

 

 
Legislatívne východiská: zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších 

zmien a doplnkov 

Prijaté uznesenia MZ 

a ich realizácia: 

 

Hospodársky a finančný 

dopad na rozpočet 

mesta: 

 

 

Nároky na pracovné 

miesta: 

Bez nároku na pracovné miesta  

Súlad návrhu na 

uznesenie s právnymi 

predpismi SR: 

Návrh na uznesenie je/nie je v súlade  s § 25 ods. 7 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien 

a doplnkov 

  

 
Primátor mesta Rožňava písomne odvolal Ing. Jána Lacha, poslanca MZ v Rožňave 
z vykonávania funkcie zástupcu primátora mesta Rožňava dňom 30.04.2021 v súlade 
s ustanovením § 13b ods. 1 citovaného zákona a v súlade s ustanovením § 13b ods. 1 a 3 
citovaného zákona písomne poveril Mgr. Michala Drengubiaka, poslanca MZ v Rožňave 
vykonávaním funkcie zástupcu primátora mesta Rožňava počnúc dňom 01.05.2021 na plný 
úväzok a určil rozsah a obsah úkonov, v ktorých ho bude zastupovať a určil odmenu v súlade 
s citovaným zákonom. 
       
     Pôvodné znenie ustanovenia  § 5 Poriadku odmeňovania predstaviteľov volených orgánov 
mesta Rožňava je nasledovné: 

§ 5  

Odmena zástupcovi primátora mesta  

 

1)Zástupcovi primátora, ktorý vykonáva funkciu popri zamestnaní, bez určenia úväzku, môže 

byť poskytnutá odmena na základe vyhodnotenia úloh, ktorými ho poveril primátor mesta. 

Návrh na výšku odmeny predkladá primátor mesta, schvaľuje mestské zastupiteľstvo raz za 

štvrťrok.  

2) Zástupcovi primátora mesta za vykonávanie úloh s určením úväzku, v rozsahu určenom v 

písomnom poverení primátorom mesta, patrí plat vo výške 35% mesačného platu primátora 

mesta, úprava výšky platu zástupcu primátora mesta bude súvisieť s úpravou platu primátora 

mesta bez nároku na ďalšiu odmenu za zasadnutie mestského zastupiteľstva. 
 

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

neskorších zmien a doplnkov,  
(7) 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;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. 

 

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1990-369#f5005911
https://www.zakonypreludi.sk/zz/1990-369#f4807276
https://www.zakonypreludi.sk/zz/1990-369#f1899400
https://www.zakonypreludi.sk/zz/1990-369#f1899431


 

 

       Na základe vyššie uvedeného bolo potrebné zmeniť  § 5 Poriadku odmeňovania 

predstaviteľov volených orgánov mesta nasledovne: 

 

       

 

§ 5 

                                           Odmena zástupcovi primátora mesta 

 

1) Zástupcovi primátora mesta, ktorý vykonáva funkciu zástupcu primátora podľa § 13b ods. 

3 a nie je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania, patrí mesačná odmena podľa vecnej a časovej 

náročnosti výkonu funkcie určená primátorom, najviac vo výške 70% mesačného platu 

primátora bez zvýšenia príslušnej platovej skupiny.  Úprava výšky platu zástupcu primátora 

mesta bude súvisieť s úpravou platu primátora mesta bez nároku na ďalšiu odmenu za 

zasadnutie mestského zastupiteľstva 

2) Odmenu podľa predchádzajúceho odseku zverejní mesto na webovom sídle mesta do 30 

dní od jej písomného určenia primátorom. 

 

 

 

 
 Komisia: Termín 

zasadnutia: 

Uznesenie: 

Výstavby, územného plánovania, 

životného prostredia a mestských 

komunikácií: 

 

 

 

Finančná, podnikateľská a správy 

mestského majetku: 

 

 

 

 

 
Komisia ochrany verejného poriadku 

 

 

  

Komisia sociálna, zdravotná a 

bytová 

  

Komisia vzdelávania a mládeže   

Komisia kultúry, cestovného ruchu 

a regionálnej politiky 

  

Komisia športu   

 

 

 


