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Plat primátorky Mesta Leopoldov
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apríl 2018
Mestské zastupiteľstvo

Informačný základ – hlavný obsah materiálu:
Zmena priemernej mesačnej mzdy zamestnanca hospodárstva SR v roku 2017.
Pozitívne výsledky práce primátorky mesta za rok 2017.
DÔVODOVÁ SPRÁVA
Platové pomery starostov prejednáva druhá časť Zákona č. 253/1994 Z. z. Národnej rady
Slovenskej republiky o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov
miest.
Novelou daného zákona č. 377/2015 Z. z. bola zrušená povinnosť prejednať každoročne plat
primátora. Odporúča sa však prerokovať plat a stanoviť ho ešte novým uznesením mestského
zastupiteľstva, v ktorom sa už nebude uvádzať suma v eurách, ale len percentom zvýšenia.
Štatistický úrad SR zvyčajne zverejňuje informáciu o priemernej mesačnej mzde zamestnanca
hospodárstva SR v marci, plat starostu sa prepočíta spätne od začiatku kalendárneho roka (tj.
od 1.1.2018).
Plat primátora stanovený zákonom:
§ 3 ods. (1) zákona č. 253/1994 Z. z.:
Starostovi patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom
hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za
predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa počtu obyvateľov obce. Plat sa zaokrúhľuje
na celé euro nahor.
Priemerná mesačná mzda zamestnanca hospodárstva SR v r. 2017
954 eur
Koeficient podľa počtu obyvateľov
2,17
Plat patriaci primátorovi zo zákona (súčin)
2 070,18 eur
(§ 3 ods. (1) zákona č. 253/1994 Z. z. „Plat sa zaokrúhľuje na celé euro nahor.“)
Plat primátorky Mesta Leopoldov nemôže byť nižší.
Plat primátora stanovený rozhodnutím mestského zastupiteľstva:
§ 4 ods. (2) zákona č. 253/1994 Z.z.:
Obecné zastupiteľstvo môže tento plat rozhodnutím zvýšiť až o 70 %.
Uznesením Mestského zastupiteľstva v Leopoldove č. C/27/2017/14 zo dňa 24. 04. 2017
schválilo MZ zvýšenie minimálneho platu primátorky o 50 %.
Zhrnutie a odporúčania:
Navrhujeme zvýšenie minimálneho platu primátorky mesta o 70 %.
Návrh na uznesenia:
Uznesenie v prípade rozhodnutia MZ o navrhovanom zvýšení platu podľa § 4 ods. (2)
zákona č. 253/1994 Z.z.:
Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu a odporúčanie návrhovej skupiny
poslancov o zhodnotení práce primátorky mesta za rok 2017.

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje v súlade s ust. § 4 ods. (2) zákona č. 253/1994 Z. z. v znení
neskorších predpisov s účinnosťou od 01. 05. 2018 zvýšenie minimálneho mesačného platu
primátorky Mesta Leopoldov o 70 %.

