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Návrh na uznesenie 

 

Uznesenie č. ........./2022 

Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 

A. u r č u j e 

v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov na celé funkčné obdobie 2022-2026 rozsah výkonu funkcie primátora mesta  na celý 

pracovný úväzok, t.j. úväzok primátora mesta v rozsahu 100 %. 

 

Dôvodová správa k 

Určeniu úväzku primátora 

 

Právne postavenie primátora mesta upravuje zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov.   

Rozsah výkonu funkcie primátora je jednou z kompetencií mestského zastupiteľstva. V 

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

predpisov 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“. 

V záujme právnej istoty nového primátora mesta mestské zastupiteľstvo musí v dostatočnom 

predstihu (najmenej 90 dní) pred komunálnymi voľbami určiť jeho úväzok na celé volebné obdobie. 

Počas volebného obdobia možno zmeniť (predĺžiť alebo skrátiť) úväzok primátora len na jeho návrh. 

Komunálne voľby by mali byť 29. októbra 2022 na základe volebného zákona, ktorý hovorí, 

že voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú v posledných 14 dňoch ich volebného obdobia. 

Voľby vyhlasuje predseda Národnej rady SR najneskôr 110 dní predo dňom ich konania (§181 ods. 

1 a 2 zákona č.  180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). Termín zatiaľ oficiálne určený nie je. 

Minulé komunálne voľby sa konali 10. novembra 2018. Do 10. novembra 2022 teda musia byť 

zvolení noví primátori, starostovia a poslanci obecných/mestských zastupiteľstiev.  

 

 

           PhDr. Andrea Mágyelová  

            prednostka MsÚ vo Fiľakove 
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