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Prerokovanie platu primátora mesta  

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Predkladá:                   Návrh na uznesenie:  

Ing. Ján Tassy                                      MsZ v  Hlohovci 

zástupca primátora                                        1. podľa § 4 ods. 4 zákona č. 253/1994 Z. 

z. o právnom postavení a platových 

pomeroch starostov obcí a primátorov 

miest v znení neskorších predpisov 

opätovne   prerokovalo   plat  primátora   a  

konštatuje, že na základe uznesenia MsZ 

č. 40 zo dňa 26.4.2012 bol plat primátora 

mesta rozhodnutím MsZ stanovený podľa 

§ 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. 

o právnom postavení a platových 

pomeroch starostov obcí a primátorov 

miest v znení neskorších predpisov so 

zvýšením zákonom stanoveného platu 

o 70 %, čo po  uplatnení priemernej mzdy 

zamestnanca v národnom hospodárstve za 

rok 2012 vo výške 805 €  predstavuje od 

1.1.2013  3 956 €. 

Prerokované:      2. schvaľuje  plat primátora  mesta podľa 

MsR 18.4.2013 § 4   ods. 2   citovaného   zákona   v sume,  

ktorá   sa    rovná    zvýšeniu minimálneho 

platu   o   70  %,   t.  j.  na  sumu  3 956  € 

s platnosťou od 1.4.2013. 

Hlohovec, apríl 2013 



Prerokovanie platu primátora mesta 

 

 

Platové pomery starostov obcí a primátorov miest upravuje zákon  NR SR č. 253/1994 Z. z. 

o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení 

neskorších predpisov. 

Ostatná novela tohto zákona nadobudla účinnosť 1. júna 2011 (zákon č. 154/2011 Z. z.) 

 

Podľa § 4 ods. 4 citovanej právnej normy MsZ plat primátora raz ročne prerokuje. 

Z uvedeného dôvodu, najmä s prihliadnutím na vyhlásenie priemernej mesačnej mzdy 

zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR 

za rok 2012, predkladáme návrh na prerokovanie platu primátora mesta. 

 

Dňa 26.4.2012 schválilo MsZ plat primátora uznesením č. 40 nasledovne: 

2,89 násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve na základe 

údajov ŠÚ SR za predchádzajúci kalendárny rok zvýšený o 70 %, vo výške  3 862  € 

mesačne. 

 

Priemerná mesačná mzda zamestnanca v národnom hospodárstve za rok 2012 bola 805 €. 

 

Podľa § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov patrí primátorovi plat 

stanovený na základe priemerného zárobku za predchádzajúci rok od 1.1. nasledujúceho 

kalendárneho roka. 

 

Súčasne je v zmysle § 4 ods. 4 zákona č. 253/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov 

potrebné plat primátora opätovne prerokovať.  

 

Podľa § 3 ods. 1 citovaného zákona je plat primátora stanovený priamo zo zákona, čo 

v prípade mesta v pásme od 20 001 do 50 000 obyvateľov predstavuje 2,89 násobok 

priemernej mzdy za rok 2012, t. j. 2 327 €.  

 

Podľa § 3 ods. 2 zákona o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí 

a primátorov miest v znení neskorších predpisov môže MsZ tento plat rozhodnutím zvýšiť až 

o 70 %. 

 

V zmysle citovaných ustanovení zákona č. 253/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov 

navrhujeme ponechať zvýšenie zákonom stanoveného platu na terajšej úrovni, t. j. 70 %.   
 

 

 


