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23. Určenie platu primátora 
 
 
PREDKLADÁ: JUDr. Stanislav Mihalovič, zástupca prednostu MsÚ v Pezinku 
SPRACOVAL: Mgr. Peter Štetka, právnik MsÚ v Pezinku 
 
 
Stanovisko mestskej rady zo dňa 11.12.2019: 
Mestská rada odporúča Mestskému zastupiteľstvu schváliť navýšenie platu primátora o 40 %. 
 
 
 

UZNESENIE MsZ č. 1-....../2019 
 

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku 
v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb.  

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
a § 4 ods. 2 zákona NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch 

starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov 
 
 

schvaľuje 

 
zvýšenie platu primátora 

o 40 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(a) bez pripomienok 
 
(b) s týmito pripomienkami 
 
 



Dôvodová správa: 
 
Plat primátora je upravený zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a 
platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „zákon č. 253/1994 Z.z.“). 
 
V zmysle § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z.z., primátorovi patrí plat, ktorý je súčinom 

- priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na 
základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci 
kalendárny rok   = 1.013 eur (za rok 2018) a 

- násobku podľa § 4 ods. 1  = 3,21 (počet obyvateľov mesta od 20 001 do 50 000) 

Plat sa zaokrúhľuje na celé euro nahor. Plat podľa tohto výpočtu patrí primátorovi odo dňa 
zloženia predpísaného sľubu. 
  
Priemerná mzda na Slovensku k 31.12.2018 je 1.013 eur. Koeficient je 3,21. 
Tzn. základný (súčasný) plat primátora od 01.01.2019 predstavuje výšku 3.252,00 eur. 
 
Plat primátora nemôže byť nižší, ako je ustanovené v § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z.z. 
Mestské zastupiteľstvo môže tento plat rozhodnutím zvýšiť až o 60% (§ 4 ods. 2 zákona 
č. 253/1994 Z.z.). 
  
Ak mestské zastupiteľstvo nerozhodne o plate primátora podľa zákona č. 253/1994 Z.z., patrí 
primátorovi plat podľa § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z.z. 
 
 
Zvýšenie platu primátora o 40 %, navrhované uznesením Mestskej rady zo dňa 11.12.2019, 
by za súčasných podmienok znamenalo, že celková výška mesačného platu primátora by bola: 

3 252,00 eur x 1,40 = 4 552,80 eur 
 
 
Znenie zákona č. 253/1994 Z.z. je dostupné tu: 
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1994/253/20181201 
 
V zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov 
§ 11 

Obecné zastupiteľstvo 

(4) Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené 

i) určiť plat starostu podľa osobitného zákona 11) a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé 

funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu; zmeniť počas funkčného obdobia na návrh starostu 

rozsah výkonu jeho funkcie, 

 
(poznámka pod čiarou) 
11) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch 

starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov. 

 
 
Na plat primátora sú viazané aj možnosti odmien pre členov komisie a pre poslancov, 
v zmysle zákona o obecnom zriadení.  
 



§ 15 

Komisie  

(4) Členovi komisie, ktorý nie je poslanec, možno poskytnúť odmenu v kalendárnom roku najviac 

jednu polovicu mesačného platu starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny; to sa 

vzťahuje aj na člena výboru mestskej časti, ktorý nie je poslanec. 
 
 
§ 25 

Povinnosti a oprávnenia poslancov 

(7) Poslancovi, ktorý je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania na výkon funkcie zástupcu starostu, patrí 

plat od obce určený starostom podľa vecnej a časovej náročnosti výkonu funkcie, najviac vo výške 

70% mesačného platu starostu; jeho pracovný pomer v doterajšom zamestnaní zostáva zachovaný za 

podmienok podľa osobitného predpisu. Poslanec podľa prvej vety sa považuje na účely tvorby a 

použitia sociálneho fondu, dovolenky a cestovných náhrad za zamestnanca v pracovnom pomere a 

obec sa považuje za zamestnávateľa. 

Poslancovi, ktorý vykonáva funkciu zástupcu starostu podľa § 13b ods. 3 a nie je dlhodobo uvoľnený 

zo zamestnania, patrí mesačná odmena podľa vecnej a časovej náročnosti výkonu funkcie určená 

starostom, najviac vo výške 70% mesačného platu starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej 

skupiny. Tým nie je dotknutá odmena podľa odseku 8. Na sociálne poistenie a zdravotné poistenie 

poslanca podľa prvej vety a tretej vety sa vzťahujú osobitné predpisy. Plat určený podľa prvej vety a 

odmenu určenú podľa tretej vety obec zverejní na webovom sídle obce do 30 dní od ich určenia 

starostom. 

  

(8) Poslancovi možno poskytnúť odmenu najmä vzhľadom na úlohy a časovú náročnosť výkonu 

funkcie podľa zásad odmeňovania poslancov, najviac však v kalendárnom roku jeden mesačný plat 

starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny. Poslancovi, ktorý vykonáva činnosti podľa 

osobitného predpisu, môže nad rámec odmeny podľa prvej vety patriť ďalšia odmena určená v 

zásadách odmeňovania poslancov. 

 
 
 
Spracoval Mgr. Peter Štetka 


