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Predkladá: 

Michal Domik primátor mesta 

Návrh na uznesenie: 

Prerokované: Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 

b e r i e   n a    v e d o m i e 

informáciu primátora mesta  

1) o odvolaní Ing. Jána Lacha z vykonávania funkcie 

zástupcu primátora mesta Rožňava dňom 30.04.2021 

v súlade s ustanovením § 13b ods. 1 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien 

a doplnkov  

a  

2) poverení Mgr. Michala Drengubiaka vykonávaním 

funkcie zástupcu primátora mesta Rožňava počnúc dňom 

01.05.2021 na plný úväzok a určení mesačnej odmeny 

Vypracoval: 

JUDr. Judita Jakobejová  

Materiál obsahuje: 

Dôvodovú správu 



DÔVODOVÁ SPRÁVA 

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

Zastupovanie starostu 

(1) 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. Ak obec má viac ako 20 000 obyvateľov, starosta môže poveriť zastupovaním dvoch zástupcov 

starostu, pričom určí ich poradie. Starosta môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať. Ak starosta odvolá zástupcu 

starostu, poverí zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní od odvolania zástupcu starostu. 

(2) Ak je v obci zriadená obecná rada, zástupca starostu je jej členom. 

(3) Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení. 

(4) Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia [§ 13a ods. 1 písm. c) až i)], plní úlohy starostu 

v plnom rozsahu zástupca starostu; ak sú poverení zastupovaním dvaja zástupcovia starostu, plnia tieto úlohy v poradí, 

v ktorom boli poverení za zástupcov starostu. Zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu. 

(5) Zástupcovi starostu, ktorý plní úlohy starostu podľa ods. 4, patrí plat podľa osobitného zákona. 

     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)  v čase prítomnosti primátora mesta : 

- zúčastňuje sa rokovaní vedenia mesta, 

- koordinuje činnosť medzi jednotlivými komisiami mestského zastupiteľstva a mestským 

úradom, 



- spolupracuje pri zabezpečovaní materiálno-technických a priestorových podmienok 

pre výkon činností poslancom mestského zastupiteľstva, 

- koordinuje a zjednocuje činnosť komisií mestského zastupiteľstva, 

- zúčastňuje sa na previerkach, na kontrolách a na vybavovaní sťažností a oznámení, 

ktoré uskutočňujú orgány mesta, 

- je oprávnený zastupovať mesto v oblasti spoločenskej a kultúrnej, prípadne aj 

reprezentačnej, po dohode s primátorom mesta, 

- vybavuje záležitosti mesta po dohode s primátorom 

 

b) v čase neprítomnosti primátora, najmä z dôvodov čerpania dovolenky a práceneschopnosti 

zastupuje primátora mesta v rozsahu určenom v písomnom poverení 

c) je podpredsedom krízového štábu mesta 

 

 

Mgr. Michalovi Drengubiakovi bola primátorom mesta Rožňava v súlade s ustanovením  § 25 ods. 7, 

tretej vety citovaného zákona, určená mesačná odmena vo výške 50% platu primátora, čo činí sumu 

1592,00€, slovom jedentisícpäťstodeväťdesiatdvaeur, ktorá bude v zmysle citovaného zákona v lehote 

do 30 dní od jeho určenia zverejnená na webovom sídle mesta 


