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Dôvodová správa: 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Podolínci je podľa § 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) 
povinné určiť počet poslancov na celé volebné obdobie. Podľa písm. e) uvedeného 
ustanovenia je v obciach s 3001 až 5000 obyvateľmi určiť počet poslancov v rozmedzí od 
9 do 11. Mesto Podolínec navrhuje určiť počet poslancov Mestského zastupiteľstva 
v Podolínci na 9. Zníženie počtu poslancov by malo pri zachovaní aktuálneho poriadku 
odmeňovania poslancov a pri porovnateľnom počte1 zasadaní MsZ aj v nasledujúcom 
období by prinieslo úsporu 2199,6 €. 
 

Mestské zastupiteľstvo v Podolínci podľa § 11 ods. 4 písm. i) zákona o obecnom zriadení 
je ďalej povinné určiť najmenej 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah 
výkonu funkcie primátora. Podľa rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej 
republiky č. 191/2014 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí zo dňa 7.7.2014 sa 
tieto budú konať dňa 15.11.2014. Mesto Podolínec navrhuje určiť rozsah výkonu funkcie 
primátora na volebné obdobie rokov 2014 – 2018 na plný úväzok, t.j. 1,0. 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 V období 2002 – 2006 MsZ zasadalo 32 x, v období 2006 – 2010 45 x a v období 2010 

– 2014 predpokladáme 33 zasadnutí MsZ. 


