Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany v zmysle ust. § 44 ods. 2 Štatútu mesta Piešťany
schvaľuje tento
Dodatok č. 3 k ŠTATÚTU MESTA PIEŠŤANY v znení jeho dodatkov č. 1 a č 2
I.
§ 16 Štatútu mesta Piešťany znie nasledovne:
§ 16
Zástupca primátora mesta
(1) Primátor mesta Piešťany vzhľadom na počet viac ako 20 000 obyvateľov, môže poveriť
zastupovaním najviac dvoch zástupcov primátora, pričom určí ich poradie.
(2) Primátora zastupuje zástupca primátora, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí
zastupovaním primátor do 60 dní od zloženia sľubu primátora; ak tak neurobí, zástupcu
primátora zvolí mestské zastupiteľstvo. Zástupca primátora môže byť len poslanec. Primátor
môže zástupcu primátora kedykoľvek odvolať. Ak primátor odvolá zástupcu primátora,
poverí zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní od odvolania zástupcu primátora.
(3) Zástupca primátora je členom mestskej rady. Zástupca primátora je po celý čas existencie
mestskej rady po celé svoje funkčné obdobie jej členom. Zvoláva a vedie zasadnutie mestskej
rady, ak tak neurobí primátor.
(4) Zástupca primátora zastupuje primátora v rozsahu určenom primátorom v písomnom
poverení.
(5) Ak zanikne mandát primátora pred uplynutím funkčného obdobia (§ 13a ods. 1 písm. c) až
i) zákona o obecnom zriadení), plní úlohy primátora v plnom rozsahu zástupca primátora; ak
sú poverení zastupovaním dvaja zástupcovia primátora, plnia tieto úlohy v poradí, v ktorom
boli poverení za zástupcov primátora. Zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného
primátora.
(6) Zástupca primátora v súčinnosti s odbornými útvarmi mestského úradu koordinuje
činnosť všetkých komisií mestského zastupiteľstva a poskytuje poslancom a členom komisií
informácie pre plnenie ich úloh.
(7) Zástupcovi primátora, ktorý plní úlohy primátora podľa §16 ods. 5 tohto štatútu, patrí plat
podľa osobitného zákona.
II.
Iné ustanovenia Štatútu Mesta Piešťany, ktorý nadobudol účinnosť dňom 12.7.2010 a bol
schválený Mestským zastupiteľstvom mesta Piešťany dňa 01.7.2010 uznesením MsZ č.
104/2010 v znení jeho dodatkov č. 1 schváleného uznesením MsZ č.98/2011 dňa 30.6.2011
a účinným dňom 25.7.2011 a č. 2 schváleného uznesením MsZ č. 14/2015 dňa 12.2.2015 a
účinným dňom 18.02.2015, nie sú týmto dodatkom č. 3 zmenené a zostávajú platné a účinné.

III.
Dodatok č. 3 k Štatútu Mesta Piešťany bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva
mesta Piešťany č. 66/2016 dňa 07.04.2016.
Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom podpísania uznesenia MsZ č. 66/2016, ktorým bol
schválený, a to dňom 12.04.2016.

V Piešťanoch, dňa 13.04.2016

Miloš Tamajka M.B.A., v.r.
primátor mesta Piešťany

