MESTO SKALICA
__________________________________________________________________
27.11.2018

Pozvánka
Pozývame Vás na ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Skalici, ktoré
sa bude konať
v stredu 28. novembra 2018 o 15.00 hod.
vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Skalici.
Program:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa
3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy Mesta Skalica
4. Zloženie sľubu novozvoleného primátora Mesta Skalica
5. Zloženie sľubu novozvolených poslancov Mestského zastupiteľstva v Skalici
6. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva
v Skalici
7. Voľba mandátovej, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
8. Poverenie poslanca Mestského zastupiteľstva v Skalici, ktorý bude oprávnený
zvolávať a viesť zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Skalici
9. Voľba členov Mestskej rady v Skalici
10. Voľba komisií pri Mestskom zastupiteľstve v Skalici
11. Poverenie sobášiacich pre volebné obdobie 2018 – 2022
12. Určenie platu primátora Mesta Skalica
13. Rekapitulácia uznesení MsZ
14. Záver

Ing. Ľudovít Barát v. r.
primátor mesta

MESTO SKALICA
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Číslo: 8.
Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Skalici
dňa 28.11.2018

Poverenie poslanca Mestského zastupiteľstva v Skalici, ktorý bude oprávnený zvolávať
a viesť zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Skalici

Materiál sa predkladá na základe:
podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov
Obsah materiálu:
1. Návrh uznesenia MsZ v Skalici
2. Dôvodová správa

Materiál predkladá:
Ing. Anna Mierna
primátorka Mesta Skalica
Materiál vypracoval:
Mgr. Monika Kušnierová
právnik Mestského úradu v Skalici

Skalica, 27.11.2018

NÁVRH
UZNESENIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SKALICI
č.
zo dňa 28.11.2018
k návrhu Poverenie poslanca Mestského zastupiteľstva v Skalici, ktorý bude oprávnený
zvolávať a viesť zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Skalici
Číslo materiálu:

8.

Predkladateľ:

Ing. Anna Mierna, primátorka Mesta Skalica

Mestské zastupiteľstvo v Skalici poveruje poslankyňu Mgr. Veroniku Hanzalíkovú, PhD.
zvolávaním a vedením zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Skalici v prípadoch podľa § 12
ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
zodpovedný za splnenie uznesenia: Mgr. Eva Lukianová, vedúca oddelenia všeobecnej správy
Mestského úradu v Skalici
2. Dôvodová správa
V súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
obecné
/mestské
zastupiteľstvo
poveruje
poslanca
zvolávaním
a vedením
obecného/mestského zastupiteľstva v prípadoch:
podľa § 12 ods. 2 prvá veta
„Ak starosta nezvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva podľa odseku 1 prvej vety,
zvolá ho zástupca starostu alebo iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom.“
podľa § 12 ods. 3 tretia veta
„Ak starosta nie je prítomný alebo odmietne viesť takto zvolané zasadnutie obecného
zastupiteľstva, vedie ho zástupca starostu; ak nie je prítomný alebo odmietne viesť
zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec poverený obecným
zastupiteľstvom.“
podľa § 12 ods. 5 piata veta
„Ak zástupca starostu nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie obecného
zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom.“

podľa § 12 ods. 6 tretia veta
Ak zástupca starostu nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie obecného
zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom.
Navrhujeme poslankyňu Mgr. Veroniku Hanzalíkovú, PhD., ktorá bude poverená Mestským
zastupiteľstvom v Skalici zvolávaním a vedením zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Skalici
v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Legislatívny rámec:
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších prepisov
§ 12
Rokovanie obecného zastupiteľstva
1) Obecné zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Ak požiada
o zvolanie zasadnutia obecného zastupiteľstva aspoň tretina poslancov, starosta zvolá
zasadnutie obecného zastupiteľstva tak, aby sa uskutočnilo do 15 dní od doručenia žiadosti na
jeho konanie. Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva zvolá starosta zvolený v
predchádzajúcom volebnom období tak, aby sa uskutočnilo do 30 dní od vykonania volieb.
Obecné zastupiteľstvo zasadá v obci, v ktorej bolo zvolené.
2) Ak starosta nezvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva podľa odseku 1 prvej vety,
zvolá ho zástupca starostu alebo iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom. Ak
starosta nie je prítomný alebo odmietne viesť takto zvolané zasadnutie obecného
zastupiteľstva, vedie ho ten, kto zvolal obecné zastupiteľstvo.
3) Ak starosta nezvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva podľa odseku 1 druhej vety,
zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční 15. pracovný deň od doručenia žiadosti na
jeho konanie. Ak starosta nezvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva podľa odseku 1 tretej
vety, zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční 30. pracovný deň od vykonania volieb.
Ak starosta nie je prítomný alebo odmietne viesť takto zvolané zasadnutie obecného
zastupiteľstva, vedie ho zástupca starostu; ak nie je prítomný alebo odmietne viesť
zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec poverený obecným
zastupiteľstvom.
4) Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva sa zverejňuje na úradnej tabuli obce a
na webovom sídle obce aspoň tri dni pred zasadnutím obecného zastupiteľstva.
5) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh programu zasadnutia na začiatku zasadnutia.
Najprv sa hlasuje o bodoch návrhu programu podľa odseku 4. Na zmenu návrhu programu
zasadnutia obecného zastupiteľstva je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých
poslancov. Ak starosta odmietne dať hlasovať o návrhu programu zasadnutia obecného
zastupiteľstva alebo o jeho zmene, stráca právo viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva,
ktoré ďalej vedie zástupca starostu. Ak zástupca starostu nie je prítomný alebo odmietne
viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec poverený obecným
zastupiteľstvom.
6) Ak na zasadnutí obecného zastupiteľstva požiada v súvislosti s prerokúvaným bodom
programu o slovo poslanec, slovo sa mu udelí. Ak starosta neudelí slovo poslancovi, stráca
právo viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré ďalej vedie zástupca starostu. Ak
zástupca starostu nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie obecného
zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom.
7) Obecné zastupiteľstvo rokuje vždy v zbore. Spôsobilé rokovať a uznášať sa je vtedy, ak je
prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. Na prijatie uznesenia obecného

zastupiteľstva je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov, ak časť vety
za bodkočiarkou, odsek 5, § 13 ods. 8, § 18a ods. 3 a 10, § 20a ods. 4 a § 20b ods. 5 alebo
osobitný zákon neustanovuje inak; na prijatie nariadenia je potrebný súhlas trojpätinovej
väčšiny prítomných poslancov.
8) Rokovania obecného zastupiteľstva sú zásadne verejné. Obecné zastupiteľstvo vyhlási
rokovanie vždy za neverejné, ak predmetom rokovania sú informácie alebo veci chránené
podľa osobitných zákonov; 12a) to neplatí, ak je predmetom rokovania obecného
zastupiteľstva
a) použitie verejných prostriedkov na platy, odmeny a iné náležitosti spojené s výkonom
funkcie orgánov obce, členov orgánov obce, zamestnancov obce alebo osôb, ktoré
vykonávajú za odplatu činnosť pre obec,
b) nakladanie s majetkom vo vlastníctve obce, najmä prevod vlastníctva k majetku vo
vlastníctve obce, nadobudnutie majetku do vlastníctva obce alebo prenechanie majetku obce
do užívania iným osobám.
9) Ak na rokovaní požiada o slovo poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, poslanec
Európskeho parlamentu, zástupca vlády alebo iného štátneho orgánu, slovo sa mu udelí. Môže
sa udeliť aj ktorémukoľvek obyvateľovi obce.
10) Nariadenie a uznesenie obecného zastupiteľstva podpisuje starosta najneskôr do 10 dní od
ich schválenia obecným zastupiteľstvom.
11) Podrobné pravidlá o rokovaní obecného zastupiteľstva upraví rokovací poriadok
obecného zastupiteľstva.
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Číslo: 9.
Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Skalici
dňa 28.11.2018

Návrh
Voľba členov Mestskej rady v Skalici

Materiál sa predkladá na základe:
podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a § 18 ods. 1 Štatútu
Mesta Skalica
Obsah materiálu:
1. Návrh uznesenia MsZ v Skalici
2. Dôvodová správa

Materiál predkladá:
Ing. Anna Mierna
primátorka Mesta Skalica
Materiál vypracoval:
Mgr. Monika Kušnierová
právnik Mestského úradu v Skalici

Skalica, 27.11.2018

NÁVRH
UZNESENIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SKALICI
č.
zo dňa 28.11.2018
k návrhu Voľba členov Mestskej rady v Skalici
Číslo materiálu:

9.

Predkladateľ:

Ing. Anna Mierna, primátorka Mesta Skalica

1.
Mestské zastupiteľstvo v Skalici schvaľuje pre voľbu členov Mestskej rady v Skalici
verejný spôsob volieb – un block.
2.
Mestské zastupiteľstvo v Skalici volí za členov Mestskej rady v Skalici poslancov:
1. Mgr. Veronika Hanzalíková, PhD.
2. Bc. Katarína Chovancová
3. Ing. František Kadlečík
4. Ing. Martin Kojš
5. Ing. Rudolf Šantavý
zodpovedný za splnenie uznesenia: Mgr. Eva Lukianová, vedúca oddelenia všeobecnej správy
Mestského úradu v Skalici

2. Dôvodová správa
V súlade s § 14 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov obecné /mestské zastupiteľstvo volí obecnú/mestskú radu zloženú z poslancov na
celé funkčné obdobie.
Podľa § 18 ods. 1 Štatútu Mesta Skalica je Mestská rada zložená zo 6 poslancov
mestského zastupiteľstva.
Podľa § 13b ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov: „Ak je v obci zriadená obecná rada, zástupca starostu je jej členom.“

Mestské zastupiteľstvo v Skalici v súlade s § 13b ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov volí päť (5) členov, nakoľko zástupca primátora je
členom rady.
Na základe dohôd, ktoré pri zložení mestskej rady prihliadajú na zastúpenie politických
strán, politických hnutí a nezávislých poslancov v mestskom zastupiteľstve (§ 14 ods. 2 druhá
veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov), navrhujeme
za členov Mestskej rady v Skalici zvoliť poslancov Mestského zastupiteľstva v Skalici:
1. Mgr. Veronika Hanzalíková, PhD.
2. Bc. Katarína Chovancová
3. Ing. František Kadlečík
4. Ing. Martin Kojš
5. Ing. Rudolf Šantavý
Navrhujeme pre voľbu členov Mestskej rady v Skalici verejný spôsob volieb – un block.
Legislatívny rámec:
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších prepisov
§ 14
Obecná rada
1) Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť obecnú radu. Obecná rada je zložená z poslancov,
ktorých volí obecné zastupiteľstvo na celé funkčné obdobie. Obecnú radu a jej členov
môže obecné zastupiteľstvo kedykoľvek odvolať. Spôsob volieb upravuje rokovací
poriadok obecného zastupiteľstva.
2) Počet členov obecnej rady tvorí najviac tretinu počtu poslancov. V zložení obecnej rady
sa prihliada na zastúpenie politických strán, politických hnutí a nezávislých poslancov v
obecnom zastupiteľstve.
3) Obecná rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva.
Plní úlohy podľa rozhodnutia obecného zastupiteľstva. Zároveň plní funkciu poradného
orgánu starostu.
4) Obecná rada sa schádza podľa potreby, najmenej raz za tri mesiace. Jej zasadnutie zvoláva
a vedie starosta alebo zástupca starostu, ak tak neurobí starosta.
5) Obecná rada je spôsobilá rokovať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov
rady. Na prijatie uznesenia obecnej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých
jej členov.
§ 13b
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 odseku 4, patrí plat podľa osobitného
zákona. 11)
Štatút Mesta Skalica
§ 18
Mestská rada
1/ Mestská rada je zložená zo 6 poslancov mestského zastupiteľstva.
Mestskú radu volí mestské zastupiteľstvo na celé funkčné obdobie. Mestskú radu a jej
členov môže mestské zastupiteľstvo kedykoľvek odvolať.
2/ Mestská rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom mestského zastupiteľstva
a zároveň plní funkciu poradného orgánu primátora. Mestská rada plní úlohy podľa
rozhodnutia mestského zastupiteľstva.
3/ Mestská rada sa schádza podľa schváleného časového plánu práce a podľa potreby,
najmenej raz za tri mesiace.
Jej zasadnutia zvoláva a vedie primátor, ak tak neurobí primátor, zástupca primátora.
4/ Mestská rada najmä:
a) rozpracúva a zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení mestského
zastupiteľstva, prerokúva a rieši iniciatívne návrhy komisií, poslancov a jednotlivých
oddelení mestského úradu,
b) organizuje prípravu podkladov na rokovanie mestského zastupiteľstva,
c) organizuje práce na príprave rozpočtu mesta,
d) zaoberá sa všetkými bežnými vecami týkajúcimi sa majetku mesta, fondov a rozpočtu
mesta, miestnych daní a poplatkov a podáva o nich návrhy mestskému zastupiteľstvu
alebo primátorovi,
e) pripravuje zasadnutia mestského zastupiteľstva a predkladá mu vlastné návrhy,
f) navrhuje a koordinuje prípravu združovania prostriedkov a činností,
g) zaoberá sa vecami týkajúcimi sa mesta a života v ňom a svoje stanoviská podáva
mestskému zastupiteľstvu a primátorovi,
h) organizuje a zjednocuje činnosť komisií mestského zastupiteľstva a utvára podmienky pre
ich prácu, zabezpečuje a kontroluje prerokúvanie a riešenie ich návrhov, podnetov a
pripomienok,
i) plní ďalšie úlohy podľa uznesení mestského zastupiteľstva.
5/ Mestská rada je spôsobilá rokovať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov
rady. Na prijatie uznesenia mestskej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých
jej členov.
6/ Podrobné pravidlá o rokovaní mestskej rady upravuje Rokovací poriadok Mestskej rady
v Skalici.
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Materiál vypracoval:
Mgr. Monika Kušnierová
právnik Mestského úradu v Skalici

Skalica, 27.11.2018

NÁVRH
UZNESENIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SKALICI
č.
zo dňa 28.11.2018
k návrhu Voľba predsedov a podpredsedov komisií pri Mestskom zastupiteľstve v Skalici
Číslo materiálu:

10.

Predkladateľ:

Ing. Anna Mierna, primátorka Mesta Skalica

1.
Mestské zastupiteľstvo v Skalici schvaľuje pre voľbu predsedov komisií pri Mestskom
zastupiteľstve v Skalici verejný spôsob volieb – un block.
2.
Mestské zastupiteľstvo v Skalici volí:
Ing. Annu Ozábalovú za predsedu komisie na prešetrenie sťažnosti proti činnosti poslanca
mestského zastupiteľstva, primátora mesta a hlavného kontrolóra,
Mgr. Veroniku Hanzalíkovú, PhD. za predsedu komisie na ochranu verejného záujmu pri
výkone funkcií funkcionárov Mesta Skalica.
........................... za predsedu komisie pre ekonomiku, správu majetku a pôdohospodárstvo,
........................... za predsedu komisie pre životné prostredie, výstavbu a územné plánovanie,
........................... za predsedu komisie pre kultúru, cestovný ruch, miestne tradície a družobné
styky,
........................... za predsedu komisie pre vzdelávanie, mládež a šport,
........................... za predsedu komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a bývanie,
3.
Mestské zastupiteľstvo v Skalici schvaľuje pre voľbu podpredsedov komisií pri Mestskom
zastupiteľstve verejný spôsob volieb – un block.
4.
Mestské zastupiteľstvo v Skalici volí:

Ing. Miroslava Horňáka za podpredsedu komisie na prešetrenie sťažnosti proti činnosti
poslanca mestského zastupiteľstva, primátora mesta a hlavného kontrolóra,
MUDr. Jozefa Skálu za podpredsedu komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone
funkcií funkcionárov Mesta Skalica.
........................... za
a pôdohospodárstvo,

podpredsedu

komisie

pre

ekonomiku,

správu

majetku

........................... za podpredsedu komisie pre životné prostredie, výstavbu a územné
plánovanie,
........................... za podpredsedu komisie pre kultúru, cestovný ruch, miestne tradície
a družobné styky,
........................... za podpredsedu komisie pre vzdelávanie, mládež a šport,
........................... za podpredsedu komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a bývanie,
zodpovedný za splnenie uznesenia: Mgr. Eva Lukianová, vedúca oddelenia všeobecnej správy
Mestského úradu v Skalici

2. Dôvodová správa
V súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a podľa § 19 ods. 3 Štatútu Mesta Skalica Mestské zastupiteľstvo v Skalici volí predsedu a
podpredsedu komisie mestského zastupiteľstva, ktorými sú vždy poslanci mestského
zastupiteľstva, a členov komisií mestského zastupiteľstva.
Podľa § 19 ods. 2 Štatútu Mesta Skalica komisie sú zložené z poslancov mestského
zastupiteľstva a z ďalších osôb zvolených mestským zastupiteľstvom. Maximálny možný
počet členov v komisii je 11.
Podľa § 19 ods. 3 Štatútu Mesta Skalica Mestské zastupiteľstvo volí predsedu a
podpredsedu komisie, nimi sú vždy poslanci mestského zastupiteľstva, a členov komisií a
vymedzuje im úlohy podľa miestnych podmienok a potrieb.
Podľa § 19 ods. 4 Štatútu Mesta Skalica má Mesto Skalica vytvorené tieto stále komisie:
a) komisia pre ekonomiku, správu majetku a pôdohospodárstvo,
b) komisia pre životné prostredie, výstavbu a územné plánovanie,
c) komisia pre kultúru, cestovný ruch, miestne tradície a družobné styky,
d) komisia pre vzdelávanie, mládež a šport,
e) komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a bývanie,
f) komisia na prešetrenie sťažnosti proti činnosti poslanca mestského zastupiteľstva,
primátora mesta a hlavného kontrolóra,
g) komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov Mesta
Skalica.

Na základe dohôd politických strán, politických hnutí a nezávislých poslancov v Mestskom
zastupiteľstve v Skalici navrhujeme zvoliť
za predsedov komisií Mestského zastupiteľstva v Skalici poslancov Mestského
zastupiteľstva v Skalici:
Ing. Annu Ozábalovú za predsedu komisie na prešetrenie sťažnosti proti činnosti poslanca
mestského zastupiteľstva, primátora mesta a hlavného kontrolóra,
Mgr. Veroniku Hanzalíkovú, PhD. za predsedu komisie na ochranu verejného záujmu pri
výkone funkcií funkcionárov Mesta Skalica.
Vzhľadom k tomu, že nedošlo k termínu ustanovujúceho zasadnutia Mestského
zastupiteľstva v Skalici k návrhu na zvolenie za predsedov komisií Mestského zastupiteľstva
v Skalici:
komisie pre ekonomiku, správu majetku a pôdohospodárstvo,
komisie pre životné prostredie, výstavbu a územné plánovanie,
komisie pre kultúru, cestovný ruch, miestne tradície a družobné styky,
komisie pre vzdelávanie, mládež a šport,
komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a bývanie,
odporúčame na základe dohôd poslancov, aby návrh na voľbu predsedov komisií Mestského
zastupiteľstva v Skalici:
komisie pre ekonomiku, správu majetku a pôdohospodárstvo,
komisie pre životné prostredie, výstavbu a územné plánovanie,
komisie pre kultúru, cestovný ruch, miestne tradície a družobné styky,
komisie pre vzdelávanie, mládež a šport,
komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a bývanie,
bol predložený na ďalšie zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Skalici.
Poslanci môžu v rámci rozpravy v súlade s § 23 ods. 5 Rokovacieho poriadku Mestského
zastupiteľstva v Skalici podávať pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy, to znamená, že môžu
doplniť v rámci navrhnutého uznesenia mená poslancov za predsedov komisií.
Navrhujeme pre voľbu predsedov komisií Mestského zastupiteľstva v Skalici verejný
spôsob volieb – un block.
Na základe dohôd politických strán, politických hnutí a nezávislých poslancov v Mestskom
zastupiteľstve v Skalici navrhujeme zvoliť
za podpredsedov komisií Mestského zastupiteľstva v Skalici poslancov Mestského
zastupiteľstva v Skalici:
Ing. Miroslava Horňáka za podpredsedu komisie na prešetrenie sťažnosti proti činnosti
poslanca mestského zastupiteľstva, primátora mesta a hlavného kontrolóra,
MUDr. Jozefa Skálu za podpredsedu komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone
funkcií funkcionárov Mesta Skalica.

Vzhľadom k tomu, že nedošlo k termínu ustanovujúceho zasadnutia Mestského
zastupiteľstva v Skalici k návrhu na zvolenie za podpredsedov komisií Mestského
zastupiteľstva v Skalici:
komisie pre ekonomiku, správu majetku a pôdohospodárstvo,
komisie pre životné prostredie, výstavbu a územné plánovanie,
komisie pre kultúru, cestovný ruch, miestne tradície a družobné styky,
komisie pre vzdelávanie, mládež a šport,
komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a bývanie,
odporúčame na základe dohôd poslancov, aby návrh na voľbu podpredsedov komisií
Mestského zastupiteľstva v Skalici:
komisie pre ekonomiku, správu majetku a pôdohospodárstvo,
komisie pre životné prostredie, výstavbu a územné plánovanie,
komisie pre kultúru, cestovný ruch, miestne tradície a družobné styky,
komisie pre vzdelávanie, mládež a šport,
komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a bývanie,
bol predložený na ďalšie zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Skalici.
Poslanci môžu v rámci rozpravy v súlade s § 23 ods. 5 Rokovacieho poriadku Mestského
zastupiteľstva v Skalici podávať pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy, to znamená, že môžu
doplniť v rámci navrhnutého uznesenia mená poslancov za podpredsedov komisií.
Navrhujeme pre voľbu podpredsedov komisií Mestského zastupiteľstva v Skalici verejný
spôsob volieb – un block.
Legislatívny rámec:
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších prepisov
§ 15
Komisie
1) Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné,
iniciatívne a kontrolné orgány.
2) Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom.
3) Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo.
4) Členovi komisie, ktorý nie je poslanec, možno poskytnúť odmenu v kalendárnom roku
najviac jednu polovicu mesačného platu starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej
skupiny;13) to sa vzťahuje aj na člena výboru mestskej časti, ktorý nie je poslanec.
Štatút Mesta Skalica
§ 19
Komisie mestského zastupiteľstva
1/ Mestské zastupiteľstvo zriaďuje komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne
a kontrolné orgány mestské zastupiteľstvo.
2/ Komisie sú zložené z poslancov mestského zastupiteľstva a z ďalších osôb zvolených
mestským zastupiteľstvom. Maximálny možný počet členov v komisii je 11.
3/ Mestské zastupiteľstvo volí predsedu a podpredsedu komisie, nimi sú vždy poslanci
mestského zastupiteľstva, a členov komisií a vymedzuje im úlohy podľa miestnych
podmienok a potrieb.
Mestské zastupiteľstvo určuje zapisovateľa komisie, ktorý je spravidla zamestnanec Mesta
Skalica.

Predseda komisie:
- riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej schôdze a riadi ich priebeh, spoločne so
zapisovateľom komisie pripravuje priebeh schôdze,
- zostavuje plán činnosti,
- organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami mestského zastupiteľstva,
- zastupuje komisiu navonok,
Podpredseda komisie:
- riadi priebeh schôdze, ak ho tým poverí predseda komisie alebo ak predseda komisie nie je
na schôdzi prítomný.
Zapisovateľ komisie:
- spoločne s predsedom komisie vypracúva návrh plánu činnosti komisie,
- zabezpečuje prípravu programu schôdze komisie,
- vedie písomné záznamy o schôdzkach komisie,
- zabezpečuje administratívnu agendu súvisiacu s činnosťou komisie,
- plní ďalšie úlohy, ktorými ho komisia poverí.
4/ Mesto Skalica má vytvorené tieto stále komisie:
a) komisia pre ekonomiku, správu majetku a pôdohospodárstvo,
b) komisia pre životné prostredie, výstavbu a územné plánovanie,
c) komisia pre kultúru, cestovný ruch, miestne tradície a družobné styky,
d) komisia pre vzdelávanie, mládež a šport,
e) komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a bývanie,
f) komisia na prešetrenie sťažnosti proti činnosti poslanca mestského zastupiteľstva, primátora
mesta a hlavného kontrolóra,
g) komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov Mesta Skalica.
5/ V prípade potreby a vhodnosti vytvorí mestské zastupiteľstvo ďalšie komisie.
6/ Komisie na úseku, pre ktorý boli zriadené, najmä:
a) vypracúvajú stanoviská k materiálom predkladaným na rokovanie mestských orgánov,
k najdôležitejším otázkam života mesta a k investičným zámerom mesta,
b) vypracúvajú návrhy a podnety na riešenie najdôležitejších otázok života v meste a
predkladajú ich orgánom mesta, ktoré sú povinné sa nimi zaoberať a o výsledku komisiu
informovať.
7/ Komisie sa schádzajú podľa potreby. Zásady rokovania a uznášania sa si komisia stanoví
na svojom prvom zasadnutí.
8/ Na návrh predsedu komisie môže mestské zastupiteľstvo odvolať člena komisie.
9/ Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc.
Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Skalici
§ 23
Rozprava
1/ Po uvedení bodu programu otvorí predsedajúci rozpravu k danému bodu.
2/ Do rozpravy o prerokúvanej veci sa poslanci prihlasujú stlačením tlačítka technického
zariadenia a ostatní účastníci zasadnutia zdvihnutím ruky až do okamihu, kedy predsedajúci
oznámi, že ukončí možnosť prihlásenia do rozpravy. Po tejto výzve predsedajúci možnosť
prihlásenia sa do rozpravy ukončí.
3/ Predsedajúci udeľuje slovo poslancom v poradí v akom sa prihlásili. Obyvateľom mesta
Skalica môže predsedajúci udeliť slovo po vystúpení poslancov.
4/ V rozprave je časový limit príspevku maximálne 5 minút.
5/ Poslanec môže v rozprave podať k prerokovávanej veci pozmeňujúce a doplňujúce
návrhy.

6/ Poslanec alebo predkladateľ môže po podaní pozmeňujúceho alebo doplňujúceho návrhu
navrhnúť prerušenie prerokovávania veci na 10 minút.
7/ Poslanec môže v rozprave k prerokúvanému bodu vystúpiť jedenkrát.
8/ Ak predsedajúci niekomu slovo neudelil, nesmie sa ho ujať.
9/ Ak sa rečník odchyľuje od prerokúvanej veci, predsedajúci ho vyzve, aby hovoril k veci..
Ak ani po opakovanej výzve nebude hovoriť k veci, odoberie mu slovo.
10/ Proti odňatiu slova môže poslanec vzniesť námietku, o ktorej rozhodne mestské
zastupiteľstvo bez rozpravy hlasovaním mimo poradia.
11/ Nikto nesmie byť prerušovaný, keď hovorí. Rečníka môže prerušiť iba predsedajúci v
zmysle tohto rokovacieho poriadku.
12/ Kto nie je prítomný v zasadacej miestnosti vtedy, keď mu predsedajúci udelí slovo, stráca
svoje poradie. Vystúpiť môže až po tom, čo vystúpili všetci účastníci rokovania a obyvatelia
mesta, pokiaľ nebola rozprava ukončená.

MESTO SKALICA
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Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Skalici
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Návrh
Poverenie sobášiacich pre volebné obdobie 2018 – 2022

Materiál sa predkladá na základe:
podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a zákona č. 36/2005
Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov

Materiál predkladá:

Obsah materiálu:
1. Návrh uznesenia MsZ v Skalici
2. Dôvodová správa

Materiál vypracoval:

Ing. Anna Mierna
primátorka Mesta Skalica

Mgr. Monika Kušnierová
právnik Mestského úradu v Skalici

Skalica, 27.11.2018

NÁVRH
UZNESENIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SKALICI
č.
zo dňa 28.11.2018
k návrhu Poverenie sobášiacich pre volebné obdobie 2018 – 2022
Číslo materiálu:

11.

Predkladateľ:

Ing. Anna Mierna, primátorka Mesta Skalica

Mestské zastupiteľstvo v Skalici pre volebné obdobie 2018 – 2022 poveruje k výkonu
uzavretia manželstva poslancov Mestského zastupiteľstva v Skalici: Bc. Ľubicu Bučkovú,
Mgr. Veroniku Hanzalíkovú, PhD., Ing. Františka Kadlečíka, Ing. Martina Kojša, Petra
Pagáča.
zodpovedný za splnenie uznesenia: Mgr. Eva Lukianová, vedúca oddelenia všeobecnej správy
Mestského úradu v Skalici

2. Dôvodová správa
V súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a podľa § 4 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov mestské zastupiteľstvo poveruje poslancov mestského
zastupiteľstva k výkonu uzavretia manželstva (sobášiaci).
Primátorka mesta Ing. Anna Mierna je sobášiacou v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 36/2005
Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Na základe prerokovania s poslancami navrhujeme, aby výkonom uzavretia manželstva
(sobášiaci) v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov boli pre volebné obdobie 2018 – 2022
poverení poslanci: Bc. Ľubicu Bučkovú, Mgr. Veroniku Hanzalíkovú, PhD., Ing. Františka
Kadlečíka, Ing. Martina Kojša, Petra Pagáča.
Legislatívny rámec:
Zákon č. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov

§4
Uzavretie manželstva pred matričným úradom
1) Vyhlásenie o uzavretí manželstva urobia snúbenci na matričnom úrade určenom pre
obvod, v ktorom má jeden z nich trvalý pobyt, pred starostom alebo primátorom, alebo
povereným poslancom obecného zastupiteľstva alebo mestského zastupiteľstva za
prítomnosti matrikára.
2) Matričný úrad určený podľa odseku 1 môže povoliť uzavretie manželstva pred iným
matričným úradom alebo na ktoromkoľvek inom vhodnom mieste.
3) Ak je život jedného zo snúbencov priamo ohrozený, manželstvo možno uzavrieť pred
ktorýmkoľvek matričným úradom a na ktoromkoľvek mieste. Povolenie podľa odseku 2 sa
nevyžaduje.
Zákon č. 154/1994 Z.z. o matrikách v znení neskorších predpisov
§ 27
6) O uzavretí manželstva sa vyhotoví zápisnica. Zápisnica o uzavretí manželstva musí
obsahovať
a) mená, priezviská a rodné čísla snúbencov a ich podpisy,
b) mená, priezviská a rodné čísla svedkov a ich podpisy,
c) dátum a miesto uzavretia manželstva,
d) meno, priezvisko a podpis sobášiaceho a matrikára, ak ide o uzavretie manželstva pred
matričným úradom,
e) meno, priezvisko a podpis sobášiaceho a zapisovateľa, ak ide o uzavretie manželstva pred
orgánom cirkvi,
f) dohodu snúbencov o priezvisku,
g) meno, priezvisko a podpis tlmočníka, 7) ak sa jeho prítomnosť pri uzavretí manželstva
vyžaduje a ak bol ustanovený, aj odtlačok jeho úradnej pečiatky,
h) odtlačok úradnej pečiatky orgánu, pred ktorým sa uzavrelo manželstvo.

MESTO SKALICA
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Číslo: 12.
Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Skalici
dňa 28.11.2018

Určenie platu primátora Mesta Skalica

Materiál sa predkladá na základe:
podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a zákona č.
253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest
v znení neskorších predpisov

Materiál predkladá:
Ing. Anna Mierna
primátorka Mesta Skalica
Materiál vypracoval:

Obsah materiálu:
1. Návrh uznesenia MsZ v Skalici
2. Dôvodová správa

Mgr. Monika Kušnierová
právnik Mestského úradu v Skalici

Skalica, 27.11.2018

NÁVRH
UZNESENIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SKALICI
č.
zo dňa 28.11.2018
k návrhu Určenie platu primátora Mesta Skalica
Číslo materiálu:

12.

Predkladateľ:

Ing. Anna Mierna, primátorka Mesta Skalica

1.
Mestské zastupiteľstvo v Skalici berie na vedomie informáciu primátorky Mesta Skalica
Ing. Anny Miernej o vzdaní sa možnosti zvýšenia platu podľa § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994
Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení
neskorších predpisov.
2.
Mestské zastupiteľstvo v Skalici berie na vedomie plat primátorky Mesta Skalica Ing. Anne
Miernej vo výške 2 414,- € podľa § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a
platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov
s účinnosťou od 28.11.2018.
3.
Mestské zastupiteľstvo v Skalici berie na vedomie plat primátorky Mesta Skalica Ing. Anne
Miernej vo výške 2 681,- € podľa § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a
platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov
s účinnosťou od 1.12.2018.
zodpovedný za splnenie uznesení: Mgr. Eva Lukianová, vedúca oddelenia všeobecnej správy
Mestského úradu v Skalici
2. Dôvodová správa
V súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov obecné/mestské zastupiteľstvo určuje plat starostu/primátora podľa
osobitného zákona, ktorým je zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z.z. o
právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení
neskorších predpisov.

Podľa § 3 ods. 1 a 2 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov:
„1) Starostovi patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v
národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej
republiky 7) za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods. 1 alebo
násobku podľa § 4 ods. 6. Ak starostovi patrí aj plat poslanca Národnej rady Slovenskej
republiky, počas poberania platu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky patrí starostovi
plat najviac v sume minimálnej mzdy; ustanovenia § 4 ods. 1 až 5 sa v tomto prípade
neuplatnia. Plat sa zaokrúhľuje na celé euro nahor.
2) Plat podľa odseku 1 patrí starostovi odo dňa zloženia predpísaného sľubu.“
Násobok sa určuje podľa počtu obyvateľov mesta. V zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 253/1994
Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení
neskorších predpisov, ak je počet obyvateľov mesta od 10 001 do 20 000, násobok je 2,53.
Podľa § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov:
„2) Plat starostu nemôže byť nižší, ako je ustanovené v § 3 ods. 1. Obecné zastupiteľstvo
môže tento plat rozhodnutím zvýšiť až o 70%.“
Na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci
kalendárny rok – v roku 2017 je priemerná mesačná nominálna mzda zamestnanca v
národnom hospodárstve vyčíslená / dosiahla 954,- €.
K 28.11.2018:
Základný plat primátora mesta je vo výške 2 414,- €, t.j.
priemerná mesačná mzda zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe
údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok
x
násobok určený podľa počtu obyvateľov mesta
954,- € x 2,53 = 2 414,- € (zaokrúhlenie na celé eurá nahor)
Vzhľadom k tomu, že s účinnosťou od 1.12.2018 sa novelizoval zákon č. 253/1994 Z.z. o
právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení
neskorších predpisov, platí:
Násobok sa určuje podľa počtu obyvateľov mesta. V zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 253/1994
Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení
neskorších predpisov, ak je počet obyvateľov mesta od 10 001 do 20 000, násobok je 2,81.
(znamená to: od 1.12.2018 zmena násobku z 2,53 na 2,81)
Podľa § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov:
„2) Plat starostu nemôže byť nižší, ako je ustanovené v § 3 ods. 1. Obecné zastupiteľstvo
môže tento plat rozhodnutím zvýšiť až o 70%.“
(znamená to: od 1.12.2018 zmena zvýšenia platu z o 70% na o 60%)

Na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci
kalendárny rok – v roku 2017 je priemerná mesačná nominálna mzda zamestnanca v
národnom hospodárstve vyčíslená / dosiahla 954,- €.
Od 1.12.2018:
Základný plat primátora mesta je vo výške 2 681,- €, t.j.
priemerná mesačná mzda zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe
údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok
x
násobok určený podľa počtu obyvateľov mesta
954,- € x 2,81 = 2 681,- € (zaokrúhlenie na celé eurá nahor)
Zároveň predkladáme poslancom Mestského zastupiteľstva v Skalici informáciu primátorky
Mesta Skalica Ing. Anny Miernej o vzdaní sa možnosti zvýšenia platu podľa § 4 ods. 2
zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a
primátorov miest v znení neskorších predpisov.
Legislatívny rámec:
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších prepisov
§ 11
Obecné zastupiteľstvo
4) Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu
vyhradené
a) určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý
užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie
s ním,
b) schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný
účet obce, vyhlásiť dobrovoľnú zbierku a ustanoviť jej podmienky, schvaľovať emisiu
komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 20 ods. 1, rozhodovať o prijatí
úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo
štátneho rozpočtu; v rozsahu určenom zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať
starosta,
c) schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí
života obce,
d) rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok, 5a)
e) určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku,
f) vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a
zvolávať zhromaždenie obyvateľov obce,
g) uznášať sa na nariadeniach,
h) schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom
združení podľa § 21 ods. 1,
i) určiť plat starostu podľa osobitného zákona 11) 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,

j) voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce (ďalej len "hlavný kontrolór"), určiť rozsah
výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi,
k) schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania
poslancov,
l) zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh
starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné
spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a
kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe,
m) schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj
zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,
n) zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce,
o) udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny,
p) ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce,
q) vydávať súhlas s pričlenením obce podľa § 2aa ods. 1.
___________
11) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a
platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a
primátorov miest v znení neskorších predpisov
253/1994 Z.z.
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 25. augusta 1994
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest
Zmena: 374/1994 Z.z.
Zmena: 172/1998 Z.z.
Zmena: 453/2001 Z.z.
Zmena: 289/2002 Z.z.
Zmena: 460/2008 Z.z.
Zmena: 154/2011 Z.z.
Zmena: 377/2015 Z.z.
Zmena: 32/2015 Z.z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
ÚČEL ZÁKONA
§1
Tento zákon upravuje právne postavenie starostov obcí a primátorov miest (ďalej len
"starosta"), ustanovuje minimálnu výšku mesačného platu starostov zodpovedajúcu počtu
obyvateľov obce alebo mesta, ktorí majú na ich území trvalý pobyt, 1) a ďalšie náležitosti
súvisiace s výkonom funkcie.

§2
1) Funkcia starostu je verejná funkcia, ktorá sa nevykonáva v pracovnom pomere. Výkon tejto
funkcie je nezlučiteľný s funkciami podľa osobitného predpisu 2) a s výkonom práce
zamestnanca obce.
2) Starostovi počas výkonu funkcie patrí dovolenka v rozsahu podľa osobitného predpisu 3)
alebo v rozsahu podľa kolektívnej zmluvy, ktorá je záväzná pre obec ako zamestnávateľa; na
jej účely sa primerane použije osobitný predpis. 3) Náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku
možno starostovi poskytnúť, len ak nemohol vyčerpať dovolenku ani do konca budúceho
kalendárneho roku a ak o tom rozhodlo obecné zastupiteľstvo.
3) Starosta sa počas výkonu funkcie na účely tvorby a použitia sociálneho fondu4) a na účely
zabezpečovania stravovania a prispievania na stravovanie3) posudzuje ako zamestnanec v
pracovnom pomere.
4) Obec vo vzťahu k starostovi na účely uvedené v odseku 3 vystupuje ako zamestnávateľ.
DRUHÁ ČASŤ
PLATOVÉ POMERY STAROSTOV
§3
1) Starostovi patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v
národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej
republiky 7) za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods. 1 alebo
násobku podľa § 4 ods. 6. Ak starostovi patrí aj plat poslanca Národnej rady Slovenskej
republiky, počas poberania platu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky patrí starostovi
plat najviac v sume minimálnej mzdy; ustanovenia § 4 ods. 1 až 5 sa v tomto prípade
neuplatnia. Plat sa zaokrúhľuje na celé euro nahor.
2) Plat podľa odseku 1 patrí starostovi odo dňa zloženia predpísaného sľubu.
§4
1) Starostovia sa na účely § 3 ods. 1 zaraďujú do deviatich platových skupín podľa počtu
obyvateľov obce alebo mesta a násobky sa im ustanovujú takto:
1. do 500 obyvateľov 1,49-násobok
2. od 501 do 1 000obyvateľov 1,65-násobok
3. od 1 001 do 3 000obyvateľov 1,98-násobok
4. od 3 001 do 5 000obyvateľov 2,17-násobok
5. od 5 001 do 10 000obyvateľov 2,34-násobok
6. od 10 001 do 20 000obyvateľov 2,53-násobok
7. od 20 001 do 50 000obyvateľov 2,89-násobok
8. od 50 001 do 100 000obyvateľov 3,19-násobok
9. nad 100 000obyvateľov 3,58-násobok
2) Plat starostu nemôže byť nižší, ako je ustanovené v § 3 ods. 1. Obecné zastupiteľstvo
môže tento plat rozhodnutím zvýšiť až o 70%.
3) Ak obecné zastupiteľstvo nerozhodne o plate starostu podľa tohto zákona, patrí starostovi
plat podľa § 3 ods. 1.
4) Počtom obyvateľov obce alebo mesta sa rozumie počet obyvateľov zistený na základe
údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky 7) k 31. decembru predchádzajúceho
kalendárneho roku.
5) Starostovi, ktorý nevykonáva funkciu v celom rozsahu (úväzkový starosta), patrí plat v
pomernej časti zodpovedajúcej rozsahu vykonávanej funkcie. Tento plat nemôže byť nižší
ako súčin platu ustanoveného podľa § 3 a koeficientu 0,3.

6) Obecné zastupiteľstvo v obci s počtom obyvateľov do 500 môže kedykoľvek, so súhlasom
starostu, znížiť 1,49-násobok platu až na 0-násobok počas jeho funkčného obdobia.
7) Počas ozdravného režimu alebo nútenej správy obce podľa osobitného predpisu 8) patrí
starostovi plat podľa § 3 ods. 1. Obecné zastupiteľstvo počas tejto doby nemôže starostovi
zvýšiť plat podľa odseku 2.
§5
1) Po zániku mandátu starostu z dôvodu skončenia funkčného obdobia patrí starostovi
odstupné z rozpočtu obce vo výške trojnásobku jeho priemerného mesačného platu, ak
vykonával funkciu dlhšie ako šesť mesiacov. To neplatí, ak ide o dôvody uvedené v
osobitnom predpise. 9) Odstupné starostovi nepatrí, ak vykonával funkciu menej ako šesť
mesiacov.
2) Priemerným mesačným platom na účely odseku 1 a § 2 ods. 2 je jedna dvanástina súčtu
platu podľa § 3 alebo podľa § 4 ods. 2 za obdobie dvanástich po sebe nasledujúcich
kalendárnych mesiacov predchádzajúcich mesiacu, v ktorom vznikla potreba zistenia
priemerného mesačného platu. Priemerný mesačný plat sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent
nahor.
3) Nárok na odstupné podľa odseku 2 nevznikne, ak bol starosta opäť zvolený do funkcie.
4) Ak mandát starostu zanikne smrťou, nárok na odstupné podľa odseku 2 a jeho ďalšie
peňažné nároky postupne prechádzajú na manžela, deti a rodičov, ak s ním žili v čase smrti v
domácnosti. 10) Predmetom dedičstva sa stávajú, ak týchto osôb niet.
§6
Náhrady výdavkov poskytované voleným orgánom v súvislosti s výkonom funkcie
Starostovi pri cestách, ktoré súvisia s výkonom funkcie, patria cestovné náhrady podľa
osobitného predpisu. 11)
TRETIA ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§7
1) Starosta nesmie byť pre výkon svojej funkcie ukrátený na právach ani nárokoch
vyplývajúcich z pracovného alebo obdobného pomeru.
2) Nárok na plat starostovi zaniká dňom zániku jeho mandátu. 12) Nárok na plat starostovi
nezaniká, ak bol starosta do funkcie opätovne zvolený.
3) Zrážky z platu starostu možno vykonať len v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom.
§ 7a
V roku 1995 sa pri úprave platov starostov podľa § 3 druhej vety nepostupuje.
§8
Ak obecné zastupiteľstvo do jedného mesiaca od účinnosti tohto zákona nerozhodne,
že starostovi patrí vyšší plat, ako je uvedené v § 4, vypláca sa starostovi minimálny plat podľa
tohto zákona.
§ 8a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júna 2011

Starosta zvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva tak, aby sa uskutočnilo do 30. júna
2011 a rozhodlo o plate starostu v súlade s týmto zákonom. Inak platí, že od 1. júna 2011 patrí
starostovi plat stanovený podľa § 3 ods. 1.
§9
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Zákon č. 374/1994 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 1995.
Zákon č. 172/1998 Z.z. nadobudol účinnosť 1. novembrom 1998.
Zákon č. 453/2001 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2002.
Zákon č. 289/2002 Z.z. nadobudol účinnosť 2. júlom 2002.
Zákon č. 460/2008 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2009.
Zákon č. 154/2011 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júnom 2011.
Zákon č. 377/2015 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2016.
Zákon č. 32/2015 Z.z. nadobudol účinnosť dňom vykonania najbližších volieb do
Národnej rady Slovenskej republiky (5.3.2016).
Michal Kováč v.r.
Ivan Gašparovič v.r.
Jozef Moravčík v.r.
____________________
1) Zákon č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri
obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
2) § 13 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov.
3) Zákonník práce.
4) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde a o zmene a
doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov v znení
neskorších predpisov.
7) Zákon č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike.
8) § 19 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
9) § 13a ods. 1 písm. a), d) a f) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. v znení
neskorších predpisov.
10) § 115 Občianskeho zákonníka.
11) Zákon č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
12) § 13a ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb.
Zákon č. 320/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej
republiky č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a
primátorov miest v znení neskorších predpisov (účinnosť od 1.12.2018)
Zákon

z 24. októbra 2018,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z. z.
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení
neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona č. 172/1998 Z. z., zákona č. 453/2001 Z. z.,
zákona č. 289/2002 Z. z., zákona č. 460/2008 Z. z., zákona č. 154/2011 Z. z., zákona
č. 32/2015 Z. z. a zákona č. 377/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 4 ods. 1 sa doterajšia tabuľka nahrádza touto tabuľkou:
„
1.

do 500 obyvateľov

1,65-násobok

2. od 501

do 1 000 obyvateľov

1,83-násobok

3. od 1 001 do 3 000 obyvateľov

2,20-násobok

4. od 3 001 do 5 000 obyvateľov

2,41-násobok

5. od 5 001 do 10 000 obyvateľov 2,60-násobok
6. od 10 001 do 20 000 obyvateľov 2,81-násobok
7. od 20 001 do 50 000 obyvateľov 3,21-násobok
8. od 50 001 do 100 000 obyvateľov 3,54-násobok
9. nad

100 000 obyvateľov 3,98-násobok

2. V § 4 ods. 2 sa slová „o 70 %“ nahrádzajú slovami „o 60 %“.
3. V § 4 ods. 6 sa slová „1,49-násobok“ nahrádzajú slovami „1,65-násobok“.
4. V § 5 odsek 1 znie:
„(1) Po zániku mandátu starostu patrí starostovi odstupné z rozpočtu obce v sume
a) dvojnásobku jeho priemerného mesačného platu, ak vykonával funkciu dlhšie ako šesť
mesiacov,
b) trojnásobku jeho priemerného mesačného platu, ak vykonával funkciu jedno funkčné
obdobie,
c) štvornásobku jeho priemerného mesačného platu, ak vykonával funkciu dve po sebe
nasledujúce funkčné obdobia,
d) päťnásobku jeho priemerného mesačného platu, ak vykonával funkciu najmenej tri po
sebe nasledujúce funkčné obdobia.“.
5. V § 5 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2) Odstupné podľa odseku 1 nepatrí, ak došlo k zániku mandátu z dôvodov
uvedených v osobitnom predpise.9)“.
Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 3 až 5.
6. V § 5 ods. 4 a 5 sa slová „odseku 2“ nahrádzajú slovami „odseku 1“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2018.

Andrej Kiska v. r.
Andrej Danko v. r.
Peter Pellegrini v. r.

