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Zdôvodnenie: 

 

 Dňa 10. 11. 2018 sa uskutočnili  voľby do orgánov  samosprávy obcí. Za primátora 

mesta Stará Turá bol zvolený PharmDr. Barszcz Leopold  s počtom 1431 platných  hlasov. 

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v § 11 ods. 4, písm. 

i) hovorí: 

 „Zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu 

vyhradené určiť plat starostu podľa osobitného predpisu“– t.j. zákona č. 253/1994 Z. z. 

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

neskorších predpisov.  

 

 Podľa § 3 citovaného zákona, 

 

 (1) 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 § 4 ods. 1. Plat sa zaokrúhľuje 

na celé euro nahor. 

  (2) Plat podľa odseku 1 patrí starostovi odo dňa zloženia predpísaného sľubu. 

 

 Primátora mesta je potrebné pre účely výpočtu platu  zaradiť  podľa § 4 ods.1 do 

príslušnej platovej skupiny podľa počtu obyvateľov mesta, pre účely zistenia koeficientu 

zvýšenia platu: 

 1 

 

1. 
  

do 500 obyvateľov 1,65-násobok 

2. od 501 do 1 000 obyvateľov 1,83-násobok 

3. od 1 001 do 3 000 obyvateľov 2,20-násobok 

4. od 3 001 do 5 000 obyvateľov 2,41-násobok 

5. od 5 001 do 10 000 obyvateľov 2,60-násobok 

6. od 10 001 do 20 000 obyvateľov 2,81-násobok 

7. od 20 001 do 50 000 obyvateľov 3,21-násobok 

8. od 50 001 do 100 000 obyvateľov 3,54-násobok 

9. nad   100 000 obyvateľov 3,98-násobok 

 

 (2) Plat starostu nemôže byť nižší, ako je ustanovené v § 3. ( Základný plat). Obecné 

zastupiteľstvo môže tento plat podľa § 4 ods. 2 zákona  zvýšiť až o 60%. 

 Podľa informácie Štatistického úradu SR priemerná nominálna mesačná mzda 

zamestnanca hospodárstva SR v roku 2017 dosiahla 954 €. 

 Počet obyvateľov mesta Stará Turá k 1. 11. 2018 bol 8 886 a primátor mesta sa pre 

účely zistenia koeficientu zaraďuje do 5 skupiny s koeficientom zvýšenia platu  o 2,60 

násobok. 



 

Výpočet: 
 

954 x 2,60 =   zaokrúhlené na celé euro na hor 2.481 € 

 

Podľa § 4 ods.2 zák. č. 253/1994 Z. z. – môže plat primátora zastupiteľstvo zvýšiť až o 60 

% navrhujeme, aby základný plat primátora mesta Stará Turá mestské zastupiteľstvo 

zvýšilo o 50%. 

 

 V súlade s § 11 ods. 4 písm. i) Mestské zastupiteľstvo v Starej Turej svojim uznesením 

č. 22 – XXXV/2018 zo dňa 19. 4. 2018 pod písmenom b) určilo vykonávanie funkcie 

primátora na plný úväzok v celom funkčnom období. 

 

 

 

 

Prílohy:  

1) Uznesenie č. 22 – XXXV/2018 z 19. 4. 2018. 

2) Oznámenie ŠÚ SR o priemernej nominálnej mzde zamestnanca hospodárstva SR v roku 

2017 uverejnené na webovom sídle ŠÚ. 

                

 

 

 

 

 

Návrh na uznesenie 

 

 

Uznesenie č.  

 

 Mestské zastupiteľstvo Stará Turá na svojom ustanovujúcom zasadnutí konanom dňa 

6. 12. 2018 prerokovalo návrh na percentuálne zvýšenie základného  platu primátora mesta 

Stará Turá a zvýšenie: 

 

a) s c h v a ľ u j e     

 

- základný plat zvýšený o : 50 %,  vyplácať odo dňa zloženia predpísaného sľubu,  

 

 

U k l a d á : 

 

 2) MsÚ Stará Turá zabezpečiť vyplácanie schválenej mzdy primátorovi mesta odo dňa 

zákonom predpísaného zloženia sľubu, t. j.  6. 12. 2018. 

 

                                                                                              Zodp.:  MsÚ 

                                                                                             Termín: v texte 

 


