
Názov materiálu:  Plat primátorky Mesta Leopoldov 

Predkladateľ:  Ing. Adriana Urbanová 

Dátum spracovania:  10. 03. 2015 

Určenie pre orgán mesta: Mestské zastupiteľstvo 

 

Východisko – zdôvodnenie potreby materiálu:  

Zmena priemernej mesačnej mzdy zamestnanca hospodárstva SR v roku 2014. 

 

Informačný základ – hlavný obsah materiálu: 

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. Podľa § 4 ods. (4) zákona č. 253/1994 Z. z. obecné zastupiteľstvo plat starostu 

opätovne raz ročne prerokuje. 

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 1.1.2015). 

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. 2014  858 eur 

Koeficient podľa počtu obyvateľov      2,17 

Plat patriaci primátorovi zo zákona (súčin)    1 862 eur  

 

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 %.    

 

 

 



Zhrnutie a odporúčania: 

Odporúčam mestskému zastupiteľstvu schváliť plat primátorky. Rozhodnutie zvýšiť plat 

primátorky mesta do 70 %  je na zvážení mestského zastupiteľstva.  

 

Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie, že plat primátorky Mesta Leopoldov zostáva 

stanovený podľa uznesenia č. C/1/2014/9 zo dňa 15. 12. 2014 a v súlade s § 3 ods. 1 a v 

súlade s § 4 zákona č. 154/2011 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon NR SR č. 253/1994 Z.z. o 

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

neskorších predpisov. Štatistický úrad Slovenskej republiky zverejnil, že priemerná mesačná 

mzda zamestnanca v národnom hospodárstve SR v r. 2014 dosiahla sumu 858 eur. V zmysle 

tejto informácie je plat primátorky Mesta Leopoldov v kalendárnom roku 2015 vo výške 1862 

eur. 

 

Uznesenie v prípade rozhodnutia MZ o zvýšení platu (do 70 %) podľa § 4 ods. (2) zákona č. 

253/1994 Z.z.: 

 

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje mesačný plat primátorky Mesta Leopoldov v kalendárnom 

roku 2015 podľa § 3 ods. (1) zákona č. 154/2011 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon NR SR č. 

253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v 

znení neskorších predpisov ako súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom 

hospodárstve za r. 2014 a násobku podľa počtu obyvateľov mesta zvýšený podľa § 4 ods. (2) 

zákona č. 154/2011 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon NR SR č. 253/1994 Z.z. o .......... %, čo 

spolu predstavuje mesačný plat primátorky vo výške ................ eur. 

 

 

Prílohy: 

Tabuľka 

Vyhlásenie ŠÚ SR o priemernej mesačnej mzde zamestnanca hospodárstva SR v r. 2014 

 

 

 

 

 

 

 


