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Dôvod predloženia 

 

V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov 

 

 

Návrh na uznesenie:  

Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 

a) berie na vedomie informáciu, že primátor mesta  v súlade s § 13b ods. 1 zákona                       

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov poveril 

zastupovaním na celé funkčné obdobie rokov 2018 – 2022 poslankyňu .................. 

a v súlade s § 13b ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov jej 

primátor mesta určuje rozsah zastupovania v písomnom poverení 

b) konštatuje, že v zmysle § 13b ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov je zástupca primátora členom mestskej rady 

c) schvaľuje pravidelnú mesačnú odmenu zástupcu primátora v zmysle aktuálnych Zásad 

odmeňovania volených funkcionárov mesta Nováky, členov samosprávnych orgánov 

mesta Nováky a odmeňovanie úkonov za občianske obrady a slávnosti, uznesenie č. 

32/2015. 

d) ruší uznesenie č. 231/2015 zo dňa 08. 12. 2018 

__________________________________________________________________________ 

Dôvodová správa 

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

predpisov:  



 

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 odseku 4, patrí plat podľa osobitného 

zákona 

 

Návrh na výšku odmeny zástupcu primátora (zástupcovi primátora, ktorý nie je na výkon 

funkcie dlhodobo uvoľnený z doterajšieho zamestnania, patrí mesačná odmena vo výške 

minimálnej mzdy určenej zákonom) – v zmysle Zásad odmeňovania volených funkcionárov 

mesta Nováky, členov samosprávnych orgánov mesta Nováky a odmeňovanie úkonov za 

občianske obrady a slávnosti, schválených uznesením č. 32/2015. 

 


