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Východisko – zdôvodnenie potreby materiálu: 

Vzniknutý nárok na preplatenie nevyčerpanej dovolenky primátorky mesta za rok 2021 a rok 

2022 

 

Informačný základ – hlavný obsah materiálu:  

 

Dovolenka – nárok, preplatenie nevyčerpanej dovolenky 

 

V zmysle §2 ods. 2 zákona NR SR č. 154/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR 

číslo 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov 

miest v znení neskorších predpisov starostovi počas výkonu funkcie patrí dovolenka na 

zotavenie, na jej účely sa primerane použije osobitný predpis. Náhradu platu za nevyčerpanú 

dovolenku možno starostovi poskytnúť, len ak nemohol vyčerpať dovolenku ani do konca 

budúceho kalendárneho roka a ak o tom rozhodlo obecné zastupiteľstvo. 

Dôvod nevyčerpania dovolenky: pracovná vyťaženosť. 

V prípade, že starosta bol opätovne zvolený do funkcie, nárok na dovolenku neprechádza do 

ďalšieho funkčného obdobia, neuplatňuje sa na tento účel pravidlá Zákonníka práce pri 

reťazení pracovných pomerov. Každé funkčné obdobie pre účely nároku na dovolenku je 

potrebné posudzovať osobitne. O tomto už niekoľkokrát takto rozhodol Najvyšší súd, naor. 

Judikáty 7CoPr/4/2016, 8Usam/1/2021, z nich: „V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení funkčné obdobie starostu sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu. Týmto 

okamihom začína plynúť funkčné obdobie novozvolenému starostovi, v ktorom disponuje 

všetkými právami a povinnosťami, ktoré mu vyplývajú z funkcie starostu. Dovolenka 

znovuzvoleného starostu neprechádza do ďalšieho funkčného obdobia jeho funkcie, ale jej 

nevyčerpaný zostatok sa preplatí. Zákonnou podmienkou je, že o tom rozhodne obecné 

zastupiteľstvo.“  

 

Primátorka mesta Mgr. Terézia Kavuliaková: 

 

Nevyčerpaná dovolenka za rok 2021: 4,5 dňa 

Nárok na dovolenku v roku 2022: 6 týždňov/12 mesiacov  x 10 mesiacov = 5 týždňov, t.j.  25 

dní. 

Spolu nevyčerpaný nárok na dovolenku je 29,5 dňa, t.j. 221,25 hod.  

Náhrada za 29,5 dňa dovolenky je vo výške 6 262,05 € ( hrubá mzda 4 670 €/22 dní/7,5 hod. 

x 221,25 hod. = 6262,05 €) 

 

Zhrnutie a odporúčania: 

Odporúčame schváliť vyplatenie náhrady platu za nevyčerpanú dovolenku za roky 2021 

a 2022. 



 

 

Návrh na uznesenie:  

MZ schvaľuje v zmysle ustanovenia § 2 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení 

a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest vyplatenie náhrady platu primátorke 

mesta Mgr. Terézie Kavuliakovej za rok 2021 v počte 4,5 dňa a za rok 2022 v počte 25 dní, 

celkom 29,5 dňa vo výške : 6 262,05 € z dôvodu skončenia funkčného obdobia. Vyplatenie 

náhrady platu za nevyčerpanú dovolenku sa uskutoční vo vyúčtovaní miezd za mesiac 

november 2022. 

 

 

 

 


