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V ZLATÝCH MORAVCIACH 

 
Materiál na rokovanie Číslo:  
Mestského zastupiteľstva  
v Zlatých Moravciach 

 

 

POSLANECKÝ NÁVRH 
 

Odporúčanie MsZ v Zlatých Moravciach primátorovi mesta Petrovi Lednárovi  
predkladať informatívnu správu o činnosti primátora. 

 

 Návrh uznesenia: 

na osobitnej strane 
 

 

Spracovali: 
 

Poslanecký klub SMER–SD, KDH v Zlatých Moravciach 
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Návrh 
 

 

UZNESENIE 
 

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ZLATÝCH MORAVCIACH 
z 20. septembra 2012 

 
 

k Odporúčaniu MsZ v Zlatých Moravciach primátorovi mesta Petrovi Lednárovi 
predkladať informatívnu správu o činnosti primátora 

 
 

 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach 
 
p r e r o k o v a l o: 
Návrh odporúčania primátorovi mesta predkladať na každé zasadnutie Mestského zastupiteľstva 
v Zlatých Moravciach „Informatívnu správu o činnosti primátora mesta Zlaté Moravce“ za 
predchádzajúce obdobie. 

 
o d p o r ú č a:  
Primátorovi mesta predkladať na každé zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Zlatých 
Moravciach „Informatívnu správu o činnosti primátora mesta Zlaté Moravce“ za 
predchádzajúce obdobie v štruktúre denného harmonogramu s heslovitým popisom aktivít, 
rokovaní: dátum, obsah rokovania a s kým bolo rokovanie, stretnutia s občanmi pri riešení ich 
požiadaviek na úrade uvádzať len v počte vybavených v danom dni a na vyžiadanie MsZ 
dokladovať aj konkrétne.  
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Dôvodová správa 
 

MsZ v Zlatých Moravciach má právomoc v zmysle Zákona č. 369/1990 o obecnom 
zriadení a Zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí 
a primátorov miest opätovne raz do roka prerokovať plat primátora a tak chce pri tomto 
rozhodnutí vychádzať aj z podkladov o jeho aktivite a činnosti. Primátor za svoj výkon poberá 
plat, ktorý je vyplácaný z verejných prostriedkov, a tak MsZ v Zlatých Moravciach a hlavne 
občania majú právo byť informovaní o jeho činnosti. Z tohto dôvodu MsZ v Zlatých Moravciach 
odporúča primátorovi, ktorý hlása transparentnosť, aby tieto informácie predkladal. Npríklad 
mimoiných primátor krajského mesta Banská Bystrica Peter Gogoľa na požiadanie a odporúčanie 
tamojšieho zastupiteľstva s tým nemá problém. 


