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Návrh na uznesenie: 

 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre 

p r e r o k o v a l o  

mesačný  plat  Mgr. Michaele Hefkovej, zástupcovi primátora 

mesta Nitry  

s c h v a ľ u j e  

mesačný plat Mgr. Michaele Hefkovej, zástupcovi primátora 

mesta Nitry  

vo výške  2 600,00 € mesačne na plný pracovný úväzok 

 s účinnosťou od 19.12.2018  

 

 
 

 

 

 

Podpis predkladateľa: 

 

 

Marek Hattas v.r. 



  

 
Návrh na prerokovanie mesačného platu Mgr. Michaele Hefkovej, zástupcovi primátora mesta 

Nitry     

 

 

 V súlade s § 25 ods. 7 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

zmien a doplnkov a podľa čl. 4 „Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva 

v Nitre„ navrhujem Mgr. Michaele Hefkovej, zástupcovi primátora mesta Nitry mesačný plat 

vo výške 2 600,00 € €  na plný pracovný úväzok s účinnosťou od 19.12.2018. 

 

 

Dôvodová správa 

 

V súlade s § 25 ods. 7  zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov 

poslancovi, ktorý je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania na výkon funkcie zástupcu  obce, 

patrí plat od obce.  

 Podľa čl. 4 „Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Nitre“ 

poslancovi, ktorý vykonáva funkciu zástupcu primátora mesta a je dlhodobo uvoľnený                        

zo zamestnania na výkon funkcie zástupcu starostu  patrí  plat vo výške schválenej mestským 

zastupiteľstvom  spravidla na návrh primátora mesta.   

Mgr. Michaele Hefkovej, zástupcovi primátora mesta navrhujem schváliť mesačný 

plat  vo výške  2 600,00 € €  na plný pracovný úväzok. 

Mgr. Michaela Hefková predložila „potvrdenie o súhlase s dlhodobým uvoľnením 

z hlavného pracovného pomeru“  . 

 Prvýkrát patrí Mgr. Michaele Hefkovej plat v alikvotnej výške za kalendárny mesiac, 

v ktorom došlo k začatiu výkonu funkcie, a to prepočítanej na kalendárne dni výkonu funkcie. 

 

 

 

 

 

 


