
K bodu rokovania č. 9 

 
 

      
   

Spišská Nová Ves,  26. 3. 2015 

 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

dňa 15. 04. 2015 
 

PREDMET:    STANOVENIE VÝŠKY PLATU PRIMÁTORA MESTA 
 

 

 

 

Predkladá:       Ing. Jela Bednárová,   prednostka MsÚ 

                           

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

 MsÚ 

                           

Prerokované:    vo Finančnej komisii pri Mestskom zastupiteľstve 

 

Dôvod predloženia:   určenie priemerného platu zamestnanca NH SR (858,00 €) za  

                       predchádzajúci rok podľa údajov Štatistického úradu SR 

 

Prizvaný:  ----- 

 

Podpisy:  

 

 

 

Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi 

         

schvaľuje  

plat primátorovi Mesta Spišská Nová Ves 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 (858,00 €) a násobku 

určeného podľa počtu obyvateľov mesta (2,89) a zvýšenie základného platu o 60% (t. j. 

o 1.488,00 €) s účinnosťou od 1. 1. 2015. Celkový upravený plat primátora od 1. 1. 2015 je vo 

výške 3. 968,00 €. 

 

 

 

 



K bodu rokovania č. 9 

 

Dôvodová správa 

 

 Primátorovi mesta patrí v zmysle § 3 zákona NRSR 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 národnom hospodárstve za 

predchádzajúci kalendárny rok a zákonom určeného násobku podľa počtu obyvateľov 

mesta súlade s § 4 ods. 1 cit. zákona. V meste s počtom obyvateľom od 20 001 do 50 000 je 

zákonom určený 2,89 násobok priemernej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve. Plat 

sa zaokrúhľuje na celé eurá nahor. 

 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 mesta 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 opäť prerokovať aj 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.  

 

 

Primátorovi mesta Spišská Nová Ves, patrí v súlade s citovaným zákonom upravený plat: 

 

Priemerná mzda zamestnanca v národnom hospodárstve za rok 2014 ........................    858,00 € 

Koeficient podľa počtu obyvateľov ..................................................................................................        2,89     

Spolu: .............................................................................................................................................................   2 479,62 € 

Zaokrúhlený plat na celé euro nahor: .............................................................................................   2 480,00 € 

Zvýšenie platu o 60%: ............................................................................................................................   1 488,00 € 

Zaokrúhlený plat na celé euro nahor: .............................................................................................   3 968,00 € 

 

Plat upravený od 1. 1. 2015: ..............................................................................................   3 968,00 € 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

V Spišskej Novej Vsi, 26. 3. 2015 

Vypracoval: JUDr. Lucia Baldovská, vedúca oddelenia právneho a sociálnych vecí  

        


