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 Návrh na uznesenie:  
 
Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 16.6.2022 prerokovalo 
návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie primátora na funkčné obdobie 2022 – 
2026 a 
 
určuje 
 
v zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov na celé funkčné obdobie rokov 2022 – 2026 rozsah  
výkonu funkcie primátora mesta Sereď na plný pracovný úväzok.  
 
 



 
 Dôvodová správa  
 
Z ustanovenia § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov vyplýva mestskému zastupiteľstvu právomoc určiť najneskôr 90 dní 
pred voľbami do orgánov samosprávy obcí na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie 
primátora. Pojem „určenie rozsahu výkonu funkcie primátora“ treba právne vykladať 
v súvislosti aj so zákonom č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch 
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, kde je v § 4 ods. 5 uvedené, 
že starostovi, ktorý nevykonáva funkciu v celom rozsahu (úväzkový starosta), patrí plat 
v pomernej časti zodpovedajúcej rozsahu vykonávanej funkcie. Z uvedeného vyplýva, že 
rozsahom výkonu funkcie primátora sa myslí rozsah pracovného úväzku. V záujme právnej 
istoty primátora mesta musí mestské zastupiteľstvo v dostatočnom časovom predstihu pred 
voľbami určiť jeho úväzok na celé funkčné obdobie. Počas funkčného obdobia môže mestské 
zastupiteľstvo úväzok primátora zmeniť len na jeho návrh. 
 
Vzhľadom na rozsah činností, ktoré primátor mesta Sereď zabezpečuje za účelom riadneho 
fungovania mesta a kvalitného uspokojovania potrieb obyvateľov, predkladáme návrh, aby 
Mestské zastupiteľstvo v Seredi určilo rozsah výkonu funkcie primátora mesta na plný úväzok 
na celé funkčné obdobie rokov 2022 – 2026  tak, ako tomu bolo aj doteraz. 
 


