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Návrh na uznesenie 
mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši zo dňa 12.12.2014 

 

K bodu programu:  Poskytnutie náhrady platu za nevyčerpanú dovolenku za rok 2014 

 

Mestské zastupiteľstvo  

 

I . k o n š t a  t u j  e, že  
a) primátorovi mesta Liptovský Mikuláš MUDr. Alexandrovi Slafkovskému, ktorému zaniká 

mandát uplynutím funkčného obdobia dňom 15.12.2014, patrí v súlade s ust. § 2 ods.2 
zákona NR SR č.253/1994 Z,.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí 
a primátorov miest v platnom znení náhrada platu za nevyčerpanú dovolenku, ktorú 
nemohol vyčerpať z dôvodu pracovného zaneprázdnenia, ak o tom rozhodlo mestské 
zastupiteľstvo; 

b) uznesením MsZ č. 8/2011 časť. II. bod 1. Zo dňa 10.2.2014 mestské zastupiteľstvo 
schválilo „nárok na dovolenku za kalendárny rok, vo výmere šesť týždňov pre zástupcov 
primátora dlhodobo plne uvoľnených zo zamestnania na výkon funkcie po celú dobu 
výkonu funkcie“ 
  

II. s c h v a ľ u j e  
v súlade s ustanovením § 2 ods. 2 zákona NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení 
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v platnom znení poskytnutie 
náhrady platu za nevyčerpanú dovolenku za rok 2014, ktorú nemohli vyčerpať z dôvodu ich 
pracovného zaneprázdnenia   
 
a) MUDr. Alexandrovi Slafkovskému, primátorovi mesta v rozsahu 11,5 dňa, v sume 

1.576,49 eur; 
b) Ing. Jozefovi Repaskému, zástupcovi primátora mesta v rozsahu 8 dní  v sume 907,13 eur 
c) Ing. Milanovi Kružliakovi, zástupcovi primátora mesta v rozsahu 5 dní  v sume 444,78 eur 

__________________________________________ 
Dôvodová správa  

Podľa ustanovenia § 2 ods.2 zákona NR SR č.253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových 
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v platnom znení, starostovi počas výkonu funkcie patrí 
dovolenka na zotavenie; na jej účely sa primerane použije osobitný predpis, ktorým je Zákonník 
práce. 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.  
Podľa stavu  k 15.12.2014 z dôvodu pracovného zaneprázdnenia volení funkcionári nevyčerpali 
dovolenku na zotavenie v rozsahu, ako je uvedené v schvaľovacej časti uznesenia.  
Pre poskytnutie náhrady platu za nevyčerpanú dovolenku pre zástupcov primátora mesta sa 
opierame o právoplatný rozsudok Okresného súdu Lipt. 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 a o uzn. MsZ č. 
8/2011 ktorým schválilo pre nich ročnú výmeru dovolenky na zotavenie.  
 
Vypracoval: Rašiová 
 
 


