
Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch Číslo:
Bod programu:7

M a t e r i á l

na zasadnutie Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch

Vec: Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta
Spišské Vlachy na funkčné obdobie 2018-2022

Dôvod predloženia: Materiál obsahuje:

Bližšie špecifikované
v Dôvodovej správe

I. Dôvodová správa
II. Návrh uznesenia

Spracoval: JUDr. Ing. Stanislav Kandrik, LL.M

Zodpovedá: JUDr. Ing. Stanislav Kandrik, LL.M

Predkladá: JUDr. Ing. Stanislav Kandrik, LL.M



I.

D ô v o d o v á   s p r á v a

A) Zhodnotenie doterajšieho stavu:
Právne postavenie starostov/primátorov legislatívne upravujú hlavne dva zákony.
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a zákon č. 253/1994 Z. z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest. V ustanovení § 11
odsek 4 písm. i/ zákona č. 369/1990 Zb. sa uvádza: „Obecné zastupiteľstvo rozhoduje
o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené určiť plat starostu podľa
osobitného zákona a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie
rozsah výkonu funkcie starostu; zmeniť počas funkčného obdobia na návrh starostu
rozsah výkonu jeho funkcie“. Pojem „určenie rozsahu výkonu funkcie starostu“ treba
právne vykladať v súvislosti aj so zákonom č. 253/1994 Z. z. Jednoznačne sa
ustanovuje, že určovanie úväzku starostu obce patrí do pôsobnosti obecného
zastupiteľstva. V záujme právnej istoty starostu obce obecné zastupiteľstvo musí
v dostatočnom predstihu pred komunálnymi voľbami určiť jeho úväzok na celé
volebné obdobie. Počas volebného obdobia možno zmeniť (predĺžiť alebo skrátiť)
úväzok starostu len na jeho návrh. Z vyššie uvedeného vyplýva, že toto ustanovenie
zakladá právomoc obecného zastupiteľstva určovať pracovný úväzok starostu, a teda
rozsahom výkonu funkcie starostu sa myslí rozsah pracovného úväzku. Oprávnenia
a kompetencie starostu nie je potrebné určovať, nakoľko sú upravené zákonmi
a všeobecne záväznými nariadeniami.

B) Zdôvodnenie novej úpravy:
Nie je

C) Dopad na rozpočet a hospodárenie mesta:
24 842,-€

D) Dopad na personálne náklady:
Nie je

E) Potreba úpravy predpisovej základne:
Nie je

F) Dopad na činnosti ostatných orgánov samosprávy mesta:
Nie je

G) Variantné riešenia: (potrebné uviesť výhody a nevýhody jednotlivých variantov)
Nie je

H) Riešenie odporúčané spracovateľom.
Odporúča schváliť.
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II.

N á v r h   u z n e s e n i a

k materiálu

Po prerokovaní materiálu Mestské  zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch:

I.  schvaľuje :

Podľa § 11 ods. 4. písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení

neskorších predpisov na celé funkčné obdobie 2018 – 2022 plný rozsah výkonu funkcie

(úväzku) starostu, t. j. 37,5 hod. týždenne.


