
K bodu rokovania: č. 9 

         

Spišská Nová Ves,  03. 12. 2014 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

dňa 11. 12. 2014 
 

PREDMET:  URČENIE PLATU PRIMÁTORA MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ 

VES, URČENIE ZÁSTUPCU PRIMÁTORA A STANOVENIE 

VÝŠKY JEHO PLATU 
 

 

 

Predkladá:       Ing. Jela Bednárová,   prednostka MsÚ 

                           

Spracoval:      JUDr. Lucia Baldovská, vedúca oddelenia právneho a sociálnych 

 vecí MsÚ 

                           

Prerokované:    ------------ 

 

Dôvod predloženia:   ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva  

 v Spišskej Novej Vsi 

 

Podpisy:  

 

 

Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi 

         

1. určuje  

plat primátorovi Mesta Spišská Nová Ves - PhDr. Jánovi Volnému, PhD. - v súlade so 

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

a primátorov miest v znení neskorších predpisov, a to ako súčin priemernej mzdy 

zamestnanca v NH SR (824 €) a násobku určeného podľa počtu obyvateľov mesta (2,89) 

a zvýšenie základného platu o 60% (t. j. o 1.429,20 €) s účinnosťou od 11. 12. 2014. 

Celkový  plat primátora od 11. 12. 2014 je vo výške 3. 812 €. 
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2 . berie na vedomie 

poverenie poslankyne – Mgr. Lei Grečkovej zastupovaním primátora mesta v súlade s § 

13 b zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 

zvolávaním a vedením zasadnutí mestského zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 

2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 

3. schvaľuje 

plat zástupkyni primátora mesta – Mgr. Lei Grečkovej pri 80% úväzku vo výške 70% 

platu primátora s účinnosťou od 11. 12. 2014, t. j. celkovo vo výške 2. 668,40 €. 
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Dôvodová správa 

 

 Primátorovi mesta patrí v zmysle § 3 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom 

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

predpisov plat, ktorý je súčinom priemernej mzdy zamestnanca v NH SR a zákonom 

určeného násobku podľa počtu obyvateľov mesta. V meste s počtom obyvateľom od 

20 001 do 50 000 je zákonom (§ 4 ods. 1 zák. č. 253/1994 Z. z.) určený 2,89 násobok 

priemernej mzdy zamestnanca v NH SR.  

 Priemerná mesačná mzda zamestnanca v národnom hospodárstve je vyčíslená na 

základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny 

rok. Priemernú mesačnú mzdu a počet obyvateľov zverejňuje Štatistický úrad SR 

obvykle v priebehu mesiaca marec. Po tomto zverejnení sa plat primátora spätne 

prepočíta od začiatku roka. V prípade, že by plat primátora klesol pod zákonom 

stanovenú sumu, výška jeho platu za mesiac január až marec príslušného kalendárneho 

roka bude spätne dorovnaná.  

 Mestské zastupiteľstvo môže v zmysle § 4 ods. 2 zák. č. 253/1994 Z. z. plat 

primátora mesta zvýšiť až o 70% rozhodnutím (uznesením). 

 Takto prepočítaný plat primátora mesta musí prerokovať mestské zastupiteľstvo 

a jeho presná výška stanovená v eurách musí byť v zmysle § 4 ods. 9 zák. č. 253/1994 Z. 

z. uvedená v zápisnici zo zasadnutia mestského zastupiteľstva.  

 

 Účelom inštitútu zástupcu primátora mesta je zabezpečiť kontinuálne 

plnenie úloh primátora mesta (napr. v čase jeho neprítomnosti, nespôsobilosti na výkon 

funkcie). Keďže nejde o plnenie úloh v pracovnom pomere, ustanovením zástupcu sa 

nezakladá pracovný pomer. Funkciu zástupcu starostu môže vykonávať len poslanec 

obecného zastupiteľstva. Zastupovanie primátora mesta vzniká na základe poverenia. 

Poslanec musí so zastupovaním vyjadriť súhlas.  

Ustanovenie § 13b ods. 4 zakotvuje rozsah, v akom je zástupca oprávnený 

zastupovať primátora mesta. V záujme preukázateľnosti rozsahu poverenia na 

zastupovanie zákon vyžaduje, aby poverenie malo písomnú podobu. Z obsahu tohto 

poverenia musí byť zrejmé kto, koho, s účinnosťou od ktorého dňa a v akom rozsahu 

poveril zastupovaním primátora mesta; pripojený musí byť aj písomný súhlas poslanca 

mestského zastupiteľstva so zastupovaním. V prípade, že sú poverení dvaja zástupcovia, 

je potrebné v poverení určiť aj ich poradie. 

Zákon upravuje právny moment, ktorým sa skončí takéto zastupovanie. Jeho 

určenie má význam aj z hľadiska práva zástupcu primátora podľa § 13b ods. 6. Z neho 

vyplýva, že má právny nárok na plat podľa osobitného zákona. Týmto osobitným 

zákonom je zákon NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch 

starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov. 

 
 
 

V Spišskej Novej Vsi, 03.12.2014 
Spracovala: JUDr. Lucia Baldovská 


