
 
 

 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V MOČENKU 

 

V Močenku dňa 22. 11. 2022                                              Číslo: 14 

                                                                                      Por. č.:  

 

Predkladá: PaedDr. Roman URBÁNIK, starosta Obce Močenok 
Spracovala: Ing. Lucia BENČÍKOVÁ, prednostka Obecného úradu v Močenku 

 

 
U Z N E S E N I E č. 14 - I./UOZ/2022 

 

z Ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Močenku 

konaného dňa 22. 11. 2022. 
 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku  
v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov  
 
 

a) p r e r o k o v a l o 

 
žiadosť PaedDr. Romana Urbánika, starostu obce Močenok  
vo volebnom období 2018-2022, o možné preplatenie nevyčerpanej 
dovolenky 

 

b ) s c h v a ľ u j e    -   n e s c h v a ľ u j e 
 

preplatenie nevyčerpanej dovolenky PaedDr. Romanovu Urbánikovi, 

starostovi obce vo volebnom období 2018-2022, v zmysle § 2 ods. 2 
zákona č. 253/1994 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky  
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov 

miest v znení neskorších predpisov 
 

 

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných .... a hlasovali nasledovne: 

Výsledky hlasovania 

Prítomní: 
Za: 

Proti: 

Zdržali sa: 

 

PaedDr. Roman Urbánik 
starosta obce Močenok 

 

Materiál obsahuje: 

1. Návrh uznesenia 
2. Žiadosť starostu obce o možné preplatenie nevyčerpanej dovolenky 
3. Dôvodová správa 



Dôvodová správa: 

 

Starosta obce PaedDr. Roman Urbánik dňa 16. 11. 2022 písomne požiadal Obec  

o možné preplatenie nevyčerpanej dovolenky za roky 2021 a 2022 k dátumu 22. 11. 2022 (t. j. 

v počte dní 46), ktoré si žiadateľ nemohol riadne čerpať z dôvodu plnenia pracovných 

povinností. Nečerpanie dovolenky  súviselo aj s riadením krízového štábu v období pandémie 

COVID – 19 a neskôr s utečeneckou krízou občanov z Ukrajiny. Nakoľko starostovi obce 

PaedDr. Romanovi Urbánikovi končí zložením sľubu dňa 22. 11. 2022 funkčné obdobie 2018 

– 2022 je potrebné vysporiadať nevyčerpanú dovolenku. 

Ak je starosta znovuzvolený do funkcie, nárok na dovolenku neprechádza do ďalšieho 

funkčného obdobia. V zmysle rozhodnutia Najvyššieho súdu sa neuplatňuje  na tento účel 

pravidlo Zákonníka práce o reťazení pracovných pomerov. Zároveň súd konštatoval,  

že „náhrada platu za nevyčerpanú dovolenku je tzv. iným peňažným nárokom a je 

kompenzáciou nečerpanej dovolenky (absencie oddychu) a nie odmenou za výkon 

práce." Každé funkčné obdobie z hľadiska dovolenky je preto potrebné posudzovať osobitne. 

O tomto rozhodol aj Najvyšší súd, napr. 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. Kasačný súd je toho názoru, že uvedené platí aj v prípade 

znovuzvolenia toho istého starostu, pretože ide o dve samostatné po sebe nasledujúce 

funkčné obdobia, kedy jedno funkčné obdobie končí okamihom zloženia nového sľubu.  

Ak je starosta opätovne zvolený do funkcie, jeho predchádzajúce funkčné obdobie musí byť 

vysporiadané i z hľadiska dovolenky, v súlade s § 2 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z.z., ako keby 

došlo k personálnej výmene vo funkcii starostu. U takéhoto „staronového“ starostu hoci ide  

z časového pohľadu síce o plynutie až „splynutie“ a prekrytie dvoch oddelených po sebe 

nasledujúcich funkčných období, avšak, ak skoršie funkčné obdobie starostu ex lege končí, 

končia tým aj všetky zákonné nároky, ktoré je potrebné zákonným spôsobom usporiadať  

a zároveň začína sa nové funkčné obdobie s novými zákonnými nárokmi. Preto jeho 

dovolenka neprechádza do ďalšieho funkčného obdobia jeho funkcie, ale jej nevyčerpaný. 

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

 


