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V súlade s § 13b ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov je
zástupca primátorky poverený jej zastupovaním v nasledovnom rozsahu:

1. Zvolávanie a vedenie mestského zastupiteľstva v prípadoch uvedených v § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
2. Podľa potreby zúčastniť sa na pracovnom stretnutí u primátorky mesta, prípadne u prednostu mestského úradu
ohľadne prejednania dôležitých záležitostí mesta.
3. Podpisovanie dovolenky a cestovných príkazov primátorke mesta.
4. Koordinovanie činnosti komisií mestského zastupiteľstva a to najmä vykonávať dohľad nad zabezpečením:
•
zvolania zasadnutia komisie,
•

vypracovania a doručenia rokovacieho materiálu pre členov komisie,

•

vypracovania zápisnice z rokovania,

•

vypracovania stanoviska komisie, ako poradného orgánu mestského zastupiteľstva.

5. Na základe poverenia primátorky mesta zúčastňovať sa kultúrnych a spoločenských podujatí a iných
aktivít organizovaných mestom.

Ďalšie oprávnenia a povinnosti zástupcu primátora, vyplývajúce mu zo zákona o obecnom zriedení:
Zástupca primátora mesta zvolá mestské zastupiteľstvo v prípadoch podľa §13a ods. 3 o obecnom zriadení (ak
ho nezvolá primátor) a podľa §12 ods. 2 zákona o obecnom zriadení.
Zástupca primátora mesta vedie zasadnutie mestského zastupiteľstva podľa §12 ods. 3, 5, 6 zákona o
obecnom zriadení.
Ak zanikne mandát primátora mesta pred uplynutím funkčného obdobia, úlohy primátora mesta plní zástupca
primátora mesta v plnom rozsahu. V takomto prípade zástupcovi primátora patrí plat primátora a
zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného primátora (§13b ods. 4 zákona o obecnom zriadení).

Zástupca primátora nie je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania na výkon tejto funkcie a
podľa § 25 ods. 7 zákona o obecnom zriadení mu patrí mesačná odmena podľa vecnej a
časovej náročnosti výkonu funkcie, určená Internou smernicou č. 14/2016 - zásadami
odmeňovania zo dňa 09. 06. 2016, ktorá predstavuje 25,- Eur / mesiac.

