
K bodu 10d) Aktuálne záležitosti mesta – Dovolenka  zástupcu primátora a stravovanie 
primátora a zástupcu primátora 

Na primátora mesta sa e-mailom obrátil bývalý zástupca primátora Ing. Róbert Belko, ktorý 
požadoval od mesta vyplatenia náhrady mzdy za nevyčerpanú dovolenku . V zmysle § 13b 
ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov je zástupca 
primátora zvolený z poslancov a počas celého funkčného obdobia má postavenie poslanca. 
V zmysle § 25 ,ods. 7 citovaného zákona poslancovi, ktorý je na výkon funkcie dlhodobo plne 
uvoľnený zo zamestnania, patrí namiesto mzdy alebo inej odmeny zo zamestnania primeraný 
plat od mesta. Nárok na dovolenku zákon o obecnom zriadení pre poslanca dlhodobo 
uvoľneného na výkon funkcie neustanovuje, a z tohto dôvodu nie je možné požadovať 
preplatenie dovolenky, na ktorú nevznikol nárok. Existuje však právoplatný rozsudok 
Okresného súdu Liptovský Mikuláš č. 4C/87/2009-266 zo 14.5.2010 v spojení s rozsudkom 
Krajského súdu v Žiline č. 5Co/277/2010-293 z 28.9.2010, ktorý rozhodol v tejto veci 
v prospech zástupcu primátora a náhradu za nevyčerpanú dovolenku mu priznal.  V rozsudku 
sa okrem iného konštatuje, že je nesporné, že zástupca primátora nie je zamestnancom mesta, 
ani svoju funkciu nevykonával v pracovnom pomere, je verejným funkcionárom, avšak pre 
nedostatok právnej úpravy je potrebné pre tento skutkový stav aplikovať všeobecné zásady 
platné pre pracovno-právne vzťahy a na tento účel primerane použiť zákonník práce. Tento 
výklad je zároveň aj v súlade s čl. VII. Medzinárodného paktu o hospodárskych, sociálnych, 
kultúrnych právach. Z horeuvedených dôvodov navrhujeme, aby náhrada za nevyčerpanú 
dovolenku bývalého zástupcu primátora mesta Ing. Róberta Belka vo výške   760,00     € bola 
preplatená.  

Zároveň navrhujeme, aby mestské zastupiteľstvo schválilo ročnú výmeru dovolenky pre 
zástupcu primátora Ing. Bc. Lászlóa Kerekesa v zmysle ustanovenia § 103, ods. 1 a 2 
Zákonníka práce. Tiež navrhujeme, využijúc ustanovenie §152 , ods. 8, písm. c) Zákonníka 
práce, aby mesto ako zamestnávateľ rozšírilo okruh stravovaných osôb o primátora mesta 
a zástupcu primátora mesta. 

Návrh na uznesenie 

Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje 

1. Náhradu za nevyčerpanú dovolenku bývalého zástupcu primátora Ing. Róberta Belka 
za rok 2014 vo výške 760,00 €. 

2. Ročnú výmeru dovolenky pre zástupcu primátora mesta Ing. Bc. Lászlóa Kerekesa 25 
dní. 

3. Rozšírenie okruhu stravovaných osôb v zmysle § 152, ods. 8, písm. c) Zákonníka 
práce o primátora mesta Mgr. Attilu Agócsa, PhD. a zástupcu primátora mesta Ing. 
Bc. Lászlóa Kerekesa. 

Návrh spracovala a predkladá: 

Mgr. Ľudmila Svoreňová, prednostka MsÚ 


