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                                                                1)Dôvodová správa  

(1) V zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení 

v kompetencii mestského zastupiteľstva (ďalej len “MsZ”) je určenie platu primátora podľa 

osobitného zákona, t. j. zákona 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).  

(2) Podľa § 3 ods. 1 zákona patrí primátorovi plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy 

zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za 

predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods. 1 t. j. podľa počtu obyvateľov mesta, 

v prípade mesta Stará Turá od 5 001 do 10 000 obyvateľov je koeficient 2,60. Priemerná 

mesačná mzda v národnom hospodárstve za rok 2018 dosiahla 1 013 € (za rok 2019 ešte nie je 

zverejnená). Primátorovi mesta Stará Turá teda prislúcha v zmysle zákona základný mesačný 

plat vo výške 2 634 € - na základe § 4 ods. 1 zaokrúhlené na celé euro nahor.  

(3) V zmysle § 4 ods. 2 a 3, plat primátora nemôže byť nižší, ako je uvedené, a to aj v prípade, 

ak zastupiteľstvo o plate nerozhodne. Podľa § 4 ods. 2 zákona môže MsZ tento plat svojim 

rozhodnutím zvýšiť až o 60 %. Súčasný plat primátora mesta Stará Turá teda pozostáva zo 

základného zákonného platu, ktorý bol uznesením MsZ Stará Turá. 20–I/2018 zo dňa 

06.12.2018, zvýšený o 30 %, čo činí spolu 3 425€. Navrhujeme zvýšenie platu o 50%, čo bude 

činiť 3 951€.  

(4) Zvýšenie platu navrhujeme z dôvodu, že primátor mesta počas prvého roka vo funkcii 

preukázal výborné manažérske kvality. Mesto je v dobrej finančnej kondícií, dokončila sa 

rekonštrukcia problematickej materskej školy, spustila sa realizácia dôležitej revitalizácie zóny 

Za gátom, ale zrealizovali sa aj iné dôležité projekty v mnohých oblastiach. Konkrétnejšia 

bilancia roka 2019 bola uverejnená v Staroturianskom spravodajcovi č. 1/2020 a je prístupná aj 

na webovom sídle mesta v sekcii Novinky.  

 

 

 2) Stanovisko komisie pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie  

 

Komisia pre ekonomiku,  majetok mesta a podnikanie odporúča  MsZ v Starej Turej 

schváliť s účinnosťou od 01.03.2020 primátorovi mesta Stará Turá PharmDr. Leopoldovi 

Barszczovi v zmysle zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch 

starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov zvýšenie základného 

mesačného platu primátora mesta Stará Turá o 50% vzhľadom na to, že uvedené navýšenie je 

zahrnuté v rozpočte na rok 2020. 

 

 

 

 

 



 

3) Návrh uznesenia 
  

Uznesenie číslo ................/ 2020  

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo predložený návrh na prehodnotenie 

mesačného platu primátora mesta Stará Turá v zmysle zákona NR SR č. 253/1994 Z. z. o 

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

neskorších predpisov.  

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá: 

s c h v a ľ u j e   

s účinnosťou od 01.03.2020 primátorovi mesta Stará Turá PharmDr. Leopoldovi 

Barszczovi v zmysle zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch 

starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov zvýšenie základného 

mesačného platu primátora mesta Stará Turá o 50%. 

 

 


