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Materiál na rokovanie MsR dňa 18.01.2010 a MsZ dňa 25.01.2010 – predkladá ZPM 
 
BOD ROKOVANIA: 
Zmena uznesení MsZ k stanoveniu platu primátorky a zástupkyne primátorky. 
 
Dôvodová správa 
Ustanovujúce MsZ schválilo plat primátorky mesta a zástupkyne primátorky, pričom bol pri 
navrhovaní a schvaľovaní použitý model z predchádzajúcich volebných období.  Dodatočne 
bolo však zistené, že právny názor na problém vyplácania odmien starostom uvádzaný 
v Spravodajcovi pre účtovníkov vo verejnej správe 2/2009 zo dňa 05.02.2009  nekomunikuje 
s týmto modelom vyplácania odmien. Model stanovovania platu primátora a jeho zástupcu, 
ktorý bol zaužívaný v Prievidzi v troch posledných volebných obdobiach, je považovaný za 
konanie v rozpore s ustanovením § 5 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení 
a platových pomerov starostov obcí a primátorov miest v aktuálnom znení. Z uvedeného 
dôvodu  je predkladaný do orgánov mesta návrh na zmenu oboch uznesení, ktorými boli 
schválené platy primátorke a jej zástupkyni  na ustanovujúcom MsZ dňa 21.12.2010, aby 
došlo  k zosúladeniu so zákonom. Odmeny budú primátorke   navrhované na schválenie 
MsZ  podľa §5 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z.z. v aktuálnom  znení a zástupkyni primátorky 
podľa zákona 369/1990 Zb. v platnom znení až následne podľa náročnosti a kvality práce. 
 
Návrhy na uznesení MsR a MsZ   
 
číslo:  /10 
 
Mestská rada  
I. berie na vedomie 
            návrh zástupkyne primátorky mesta na zmenu uznesenia MsZ  č. 373/2010 zo dňa  
             21.12.2010, ktorým MsZ schválilo  plat primátorky mesta s tým, že zo znenia  
             uznesenia sa vypustí text súvisiaci s mesačným vyplácaním odmeny; 
 
II. odporúča – neodporúča  MsZ 
            schváliť zmenu  uznesenia  MsZ č. 373/2010 takto : 

       zo znenia uznesenia sa vypúšťa text za poslednou odrážkou :  
       - odmenu podľa § 5 odst.1 vo výške 50 % zo súčtu platu podľa § 3 a § 4 ods.1 a 2 

vyplácanú mesačne; 
 
 
číslo:  /10 
 
Mestské zastupiteľstvo   
I. berie na vedomie 
            návrh zástupkyne primátorky mesta na zmenu uznesenia MsZ  č. 373/2010 zo dňa  
             21.12.2010, ktorým MsZ schválilo  plat primátorky mesta s tým, že zo znenia  
             uznesenia sa  vypustí text súvisiaci s mesačným vyplácaním odmeny; 
 
II. schvaľuje – neschvaľuje  
            zmenu  uznesenia  MsZ č. 373/2010 takto : 

       zo znenia uznesenia sa  vypúšťa text za poslednou odrážkou :  
       - odmenu podľa § 5 odst.1 vo výške 50 % zo súčtu platu podľa § 3 a § 4 ods.1 a 2 

vyplácanú mesačne; 
 
 
číslo:  /10 
 
Mestská rada 



I. berie na vedomie 
              návrh zástupkyne primátorky mesta na zmenu uznesenia MsZ č. 374/2010 zo dňa  
              21.12.2010, ktorým schválilo MsZ plat zástupkyni primátorky mesta s tým, že zo  
              znenia uznesenia sa vypustí druhá časť textu v zátvorke :  

  (... a odmeny podľa § 5 ods.1 zákona NR SR č. 253/94 Z. z. o právnom postavení    
  a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v aktuálnom znení). 
  

II. odporúča – neodporúča MsZ 
              schváliť zmenu uznesenia MsZ č. 374/2010 zo dňa 21.12.2010, ktorým schválilo  
              MsZ plat zástupkyni primátorky mesta  s tým, že  zo znenia  uznesenia sa  
              vypustí druhá časť textu v zátvorke :  

   (... a odmeny podľa § 5 ods.1 zákona NR SR č. 253/94 Z. z. o právnom postavení    
   a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v aktuálnom znení). 
  

 
číslo:  /10 
Mestské  zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 
            návrh zástupkyne primátorky mesta na zmenu uznesenia MsZ č. 374/2010 zo dňa  
              21.12.2010, ktorým schválilo MsZ plat zástupkyni primátorky mesta s tým, že zo  
              znenia uznesenia sa vypustí druhá časť textu v zátvorke :  

  (... a odmeny podľa § 5 ods.1 zákona NR SR č. 253/94 Z. z. o právnom postavení    
  a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v aktuálnom znení). 
  

II. schvaľuje – neschvaľuje  
              zmenu uznesenia MsZ č. 374/2010 zo dňa 21.12.2010, ktorým schválilo  
              MsZ plat zástupkyni primátorky mesta  s tým, že  zo znenia  uznesenia sa  
              vypustí druhá časť textu v zátvorke :  

   (... a odmeny podľa § 5 ods.1 zákona NR SR č. 253/94 Z. z. o právnom postavení    
   a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v aktuálnom znení). 
  

  
  
 
 

  
 
 
Vypracovala : Helena Dadíková, ZPM, dňa 05.01.2011 

 


