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          MsZ: 29. 4. 2014 
 
Návrh na prerokovanie platu primátorky mesta a stanovenie odmeny zástupcu 
primátorky mesta  
 
 
Dôvodová správa 
 
V zmysle ust. § 4 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z.z. 
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení 
neskorších predpisov (ďalej v texte iba „zákon“, alebo v príslušnom gramatickom tvare), 
obecné zastupiteľstvo (mestské zastupiteľstvo) plat starostu (primátorky) raz ročne 
prerokuje. Podľa ust. § 3 ods. 1 zákona starostovi (primátorke) 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 zákona. Plat sa zaokrúhľuje na celé euro nahor alebo násobku podľa § 4 
ods. 7. Odmena zástupcu primátorky mesta sa stanovuje vo výške 65 % z platu primátorky 
mesta. 
 
Na základe vyššie uvedených skutočnosti je potrebné v zmysle zákona rozhodnúť o plate 
primátorky mesta a odmene zástupcu primátorky mesta Prievidza. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Predkladá: JUDr. Róbert Pietrik 
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Mestská rada  
 
číslo:  
Mestská rada 
I.          berie na vedomie 

návrh na prerokovanie platu primátorky mesta v zmysle zákona NR SR č. 253/1994 
Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí v platnom znení; 
 

II.         odporúča/neodporúča MsZ zrušiť 
uznesenie MsZ v Prievidzi číslo 170/13 ku dňu 31.12.2013; 
 

III.        odporúča/neodporúča MsZ schváliť  
stanovenie platu primátorky mesta na volebné obdobie v zmysle zákona NR SR č. 
253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí 
a primátorov v platnom znení (ďalej iba „zákon“), pričom stanovuje: 

        plat podľa § 3 ods. 1 zákona, 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 zákona, zvýšenie platu vyčísleného podľa § 3 ods. 1 zákona (v zmysle § 4 ods. 
2 zákona) o 60 % a mesačné vyplácanie platu, (presná výška platu 3 811 €). Mestské 
zastupiteľstvo v Prievidzi plat primátorky mesta opätovne raz ročne prerokuje. 

 
 
 

Bod rôzne MsZ 
Návrh na uznesenie 
 

 
Mestské zastupiteľstvo  
 
číslo:  
Mestské zastupiteľstvo 
I.          berie na vedomie 

návrh na prerokovanie platu primátorky mesta v zmysle zákona NR SR č. 253/1994 
Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí v platnom znení; 
 

II.         ruší/neruší 
uznesenie MsZ v Prievidzi číslo 170/13 ku dňu 31.12.2013; 
 

III.        schvaľuje/neschvaľuje 
stanovenie platu primátorky mesta na volebné obdobie  v zmysle zákona NR SR č. 
253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí 
a primátorov miest v platnom znení (ďalej iba „zákon“), pričom stanovuje: 
plat podľa § 3 ods. 1 zákona, 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 zákona, zvýšenie platu vyčísleného podľa § 3 ods. 1 zákona (v zmysle § 4 ods. 
2 zákona) o 60 % a mesačné vyplácanie platu, (presná výška platu 3 811 €). Mestské 
zastupiteľstvo v Prievidzi plat primátorky mesta opätovne raz ročne prerokuje. 

 
 
 
 



 

Mestská rada  
 
číslo:  
Mestská rada 
I.          berie na vedomie 

návrh na stanovenie odmeny zástupcu primátorky mesta na volebné 
obdobie v zmysle zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom 
znení; 
 

II.         odporúča/neodporúča MsZ zrušiť 
uznesenie MsZ v Prievidzi číslo 171/13 ku dňu 31.12.2013; 
 

III.        odporúča/neodporúča MsZ schváliť  
      stanovenie odmeny zástupcu primátorky mesta podľa § 25 ods. 9 zákona č. 369/1990 

Zb. v platnom znení na volebné obdobie vo výške 65 % z platu primátorky mesta  
a mesačné vyplácanie odmeny (presná výška odmeny 2 478 €).  

 
 
 

Bod rôzne MsZ 
Návrh na uznesenie 
 

 
Mestské zastupiteľstvo  
 
číslo:  
Mestské zastupiteľstvo 
I.          berie na vedomie 

návrh na stanovenie odmeny zástupcu primátorky mesta na volebné 
obdobie v zmysle zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom 
znení; 
 

II.         ruší/neruší 
uznesenie MsZ v Prievidzi číslo 171/13 ku dňu 31.12.2013; 
 

III.        schvaľuje/neschvaľuje 
stanovenie odmeny zástupcu primátorky mesta podľa § 25 ods. 9 zákona č. 369/1990 
Zb. v platnom znení na volebné obdobie vo výške 65 % z platu primátorky mesta  
a mesačné vyplácanie odmeny (presná výška odmeny 2 478 €). 

 


