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Východisko – zdôvodnenie potreby materiálu:  

Zmena priemernej mesačnej mzdy zamestnanca hospodárstva SR v roku 2015. 

Pozitívne výsledky práce primátorky mesta za rok 2015. 

Novela zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí 

a primátorov miest  

 

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.  

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 1.1.2016). 

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  883 eur 

Koeficient podľa počtu obyvateľov      2,17 

Plat patriaci primátorovi zo zákona (súčin)    1 917 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/4/2015/9 zo dňa 24. 03. 2016 

schválilo MZ zvýšenie minimálneho platu primátorky o 18 %. 

V tomto období sa vytvorila návrhová skupina poslancov v zložení doc. PhDr. Juraj Hladký, 

Phd., Pavel Zlámala a Mgr. Jozef Krilek, ktorí hodnotili prácu primátorky za r. 2014.  

Dňa 7. 4. 2016 zasadla skupina v rovnakom zložení s cieľom zhodnotiť prácu primátorky 

mesta za r. 2015. Zamerala sa na rovnaké oblasti, aké hodnotila v minulom roku: 

- Oblasť reprezentácie mesta, styku s obyvateľmi, verejnosťou a spoločenskými 

organizáciami 

o Zastupovanie mesta navonok, aktívna účasť v regionálnych a národných združeniach 

 členka kontrolnej komisie únie miest Slovenska, členka ZMOS – funkcia 

 členka občianskej informačnej komisie Bohunice delegovaná za ZMOS 

o Promptné návrhy a riešenia v oblasti styku s organizáciami, investormi a obyvateľmi 

 rokovanie s TAVOSom ohľadom vodovodu na Dlhej ulici – vodovod bol 

vybudovaný a celý financovaný TAVOS-om 

 snaha o vysporiadanie vzťahov na pozemku pod tržnicou a ČOV 

 prebiehajúca komasácia (lokalita Piešťanská ul. a Ulica Emila Skákalu  – snaha 

o umožnenie výstavby obyvateľom, zvýšenie počtu obyvateľov a prestíže 

mesta   

 mestom odkúpený pozemok pod školou 

 priam mediátorská činnosť medzi TAVOS-om a Novosedlíkom, s.r.o. – snaha 

o to, aby obyvatelia Novopoldu neprišli v dôsledku neefektívnej komunikácie 

medzi TAVOS-om a Novosedlíkom, s.r.o. o vodu 

 zmena územného plánu 

o Monitorovanie práce miestnych organizácií a pomoc v ich činnosti a hľadanie 

spoločných riešení 

 organizácia odberu krvi na MsÚ 

 zastrešenie futbalového turnaja o pohár primátorky a ďalších podujatí 

(nohejbalový turnaj, Mikulašsky miniligový turnaj,...) 

 príprava nových podmienok spolupráce a propagácie vzájomných aktivít 

 

 

- Oblasť vedenia MsÚ, plnenia uznesení a informovania poslancov 

o Zabezpečovanie chodu mestského úradu a promptná príprava a doručenie podkladov 

a materiálov na zasadnutie MZ 

 plnenie uznesení a podnetov poslancov prostredníctvom porád so 

zamestnancami mesta  po zasadnutí MZ 

 Informovanie o plnení uznesení z predošlého MZ 

 Rozširovanie záberu činností referátov a skvalitňovanie informovanosti 

občanov a verejnosti prostredníctvom inovovanej webstránky mesta 

 Skvalitnenie systému vnútornej kontroly mesta prostredníctvom skvalitnenia 

procesov základnej finančnej kontroly 



 aktivita v oblasti zastrešenia Spoločného obecného úradu Mestom Leopoldov 

 zastrešenie združenia mikroregión Paradajs 

 súčasné riešenie problematiky Spoločného obecného úradu a budúce 

zastrešenie Spoločného obecného úradu nepochybne zvýši náročnosť  

a množstvo vykonávanej práce 

 

- Oblasť plánovania a prípravy nových investícií 

o Rozpočtové, časové a obsahové plánovanie investičných zámerov na obdobie 4 rokov 

a prebiehajúce investičné projekty  

 rekonštrukcia budovy MTK TJ 

 rekonštrukcia budovy mestského úradu 

 základná sanácia Mostu na Trulaskach s finančnou podporou Ministerstva 

kultúry SR 

 rekonštrukcia a budovanie zelene v meste - cieľom projektu je postupná 

komplexná rekonštrukcia zelene v parku na Námestí sv. Ignáca. Práce budú 

pozostávať z budovania nových záhonov, výmeny a dopĺňania zeminy, 

obnovy pôvodných plôch záhonov, úpravy trávnatých plôch a ošetrenia a 

výrubov drevín. Súčasťou prác bude i úprava plôch zelene na Rázusovej ulici, 

Gojdičovej ulici, Ulici 1. mája a pri Železničnej stanici. 

 Príprava výstavby hasičskej zbrojnice mesta a rokovanie s pamiatkármi 

 

- Oblasť kontroly plnenia a správy majetku 

 riešenie vzťahov s nájomníkmi bytov (neplatiči, sťažnosti) a správcom bytov – 

riešenie zanedbaných vzťahov 

 

- Oblasť získavania externých finančných zdrojov  

o Predkladanie žiadostí o nenávratné finančné príspevky v rámci vyhlásených výziev, 

sledovanie pripravenosti na nové výzvy a príprava podkladov.  

 Neinvestičné projekty - 4 programové výzvy VÚC:  

o  podpora kultúrnych a umeleckých aktivít (podujatie Vráťme 

Slovensku harmoniku) 

o  podpora mládežníckych aktivít (na podujatie „Festival hier 

a zábavy“) 

o  podpora v rámci programu „Podpora zdravia a prevencia chorôb“ 

(na podujatie Súťaž pre deti a mládež a rodiny „V zdravom tele hravý 

duch“) 

o  podpora v rámci programu  „Podpora športových aktivít pre 

všetkých“ (beh mestom a cyklo preteky „KOLO-LOKO“) 

 Neinvestičný  projekt zameraný na Zdravie a zdravý životný štýl 

a pripravovaný projekt zameraný na skvalitnenie životného prostredia 

 Príprava podkladov, trasovania, majetkových pomerov, technických 

podmienok, doplnenia UPD a finančných rozpočtov a iných úloh spojených 

s pripravenosťou na výzvu na budovanie cyklotrás v regióne HC-Leopoldov-

Madunice-Koplotovce-Červeník.  

 V rámci pripravenosti na budovanie cyklotrás v regióne – príprava združenia 

samospráv predkladajúcich projekt  

 Príprava medzinárodného projektu v rámci výzvy „Európa pre občanov“ 

pripravovaná pre spoluprácu s družobným mestom z Maďarska 



 Príprava majetkového vysporiadania a technických podmienok a podkladov 

pre pripravovanú výzvu IROP – parkovisko pri ŽSR  

 Príprava zámeru pre výzvu IROP na budovanie „Domu sociálnej pomoci“ 

v priestoroch budovy bývalej polície 

 Priebežná príprava neinvestičných projektov zameraných na rozvoj kultúry, 

športu, života detí a mládeže a voľnočasových aktivít 

 Hľadanie sponzorov a zdrojov pre kultúrno spoločenské a športové podujatia 

 

- Oblasť zlepšenia kvality a rozvoja spoločenského–kultúrneho života v meste 

o Sledovanie potrieb obyvateľov a reakcia na podnety v oblasti spoločenského–

kultúrneho života v meste. Plánovanie a tvorba nových možností rozvoja života a 

vyžitia v meste. Príprava a začiatky realizácie nových verejných podujatí a stretnutí.  

 Spolupráca na nových debatných stretnutiach 

 Ponuka viacerých kultúrnospoločenských podujatí - zavedenie nových 

úspešných kultúrnych podujatí: Krumplové hody, Fašiangy, Mikulášsky 

festival hier 

 Aktívna účasť na takmer všetkých podujatiach 

 Hľadanie efektívnej spolupráce mesta s organizáciami na tvorbe mestských 

podujatí 

 

- Oblasť skvalitňovania životného prostredia 

o  príprava nového informačného materiálu pre občanov mesta  

 

- Oblasť sociálna  

o  príprava materiálov k stavbe nájomných bytov zo ŠFRB 

o  príspevok pri narodení dieťaťa spojený s udalosťou Uvítanie do života 

 

Zhrnutie a odporúčania: 

Navrhujeme zvýšenie minimálneho platu primátorky mesta o 40 %. 

Návrh na uznesenia: 

Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie, že plat primátorky je od 01. 01. 2016 určený 

súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na 

základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a 

násobku podľa § 4 ods. (1) zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových 

pomeroch starostov obcí a primátorov miest zvýšený rozhodnutím mestského zastupiteľstva 

podľa § 4 ods. (2)  zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch 

starostov obcí a primátorov miest. 

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 2015. 



Mestské zastupiteľstvo schvaľuje v súlade s ust. § 4 ods. (2) zákona č. 253/1994 Z. z. v znení 

neskorších predpisov s účinnosťou od 01. 01. 2016 zvýšenie minimálneho mesačného platu 

primátorky Mesta Leopoldov o 40 %.  

Uznesenie v prípade rozhodnutia MZ o  ponechaní 18 % 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 2015. 

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. 2016 zvýšenie minimálneho mesačného platu 

primátorky Mesta Leopoldov o 18  %.  

 

 

Prílohy: 

- 

 


