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Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne
berie na vedomie
informáciu primátora mesta
o poverení zástupcov primátora
mesta Trenčín

V Trenčíne, 01.03.2011

Podľa § 13b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov primátora zastupuje zástupca primátora, ktorého spravidla na celé funkčné
obdobie poverí zastupovaním primátor, a to do 60 dní od zloženia sľubu primátora (t.j.
do 19.februára 2011). Ak tak primátor neurobí, zástupcu primátora zvolí mestské
zastupiteľstvo. Zástupcom primátora môže byť len poslanec. Ak má mesto viac ako 20
000 obyvateľov, primátor môže poveriť zastupovaním dvoch zástupcov primátora,
pričom určí ich poradie. Primátor môže zástupcu primátora kedykoľvek odvolať. Ak je
v meste zriadená mestská rada, zástupca primátora je jej členom. Zástupca primátora
zastupuje primátora v rozsahu určenom primátorom v písomnom poverení.
Vzhľadom na uvedenú právnu úpravu som poveril dňa 19.02.2011 svojím
zastupovaním dvoch zástupcov primátorov, pričom som určil poradie zástupcov
primátora nasledovne:
1. JUDr. Milan Kováčik
2. Mgr. Renata Kaščáková

Plat zástupcov primátora Mesta Trenčín bol určený na základe Smernice primátora
č. 9/2011 Určenie platu zástupcu primátora Mesta Trenčín nasledovne:
1. Prvému zástupcovi primátora patrí plat vo výške 70% z minimálneho platu
primátora stanoveného v zmysle zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a
platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest (t. č. 2636,00 € x 70% =
1845,20 € )
2. Druhému zástupcovi primátora patrí plat vo výške 60% z minimálneho platu
primátora stanoveného v zmysle zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a
platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest (t. č. 2636 € x 60% =
1581,60 €).
Platy oboch zástupcov primátora boli znížené o 10% oproti platu zástupcu primátora
a poslanca dlhodobo uvoľneného na výkon funkcie v minulom funkčnom období.

