
Bod rôzne -  MsZ 31. 5. 2011 
 

Zmena v stanovení platu primátora mesta a zástupcu primátora mesta 
 
Návrh na uznesenie 
číslo:  
Mestské zastupiteľstvo 
I.          berie na vedomie 

návrh JUDr. Róberta Pietrika, vedúceho právnej kancelárie, na 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 znení 
účinnom od 01.06.2011 (ďalej v texte iba „zákon“, alebo v príslušnom gramatickom 
tvare); 
 

II.         schvaľuje 
zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi číslo 373/10 v znení 
uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi číslo 17/11 ku dňu 31.05.2011; 
 

III.        schvaľuje  
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 znení účinnom od 01.06.2011, pričom stanovuje: 

      plat podľa § 3 zákona, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca 
v národnom hospodárstve za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4 
ods.1 zákona, 

     zvýšenie platu vyčísleného podľa § 3 zákona (v zmysle § 4 ods. 2 zákona) o 60 % 
a mesačné vyplácanie platu, (presná výška platu 3 925 €) Mestské zastupiteľstvo 
v Prievidzi plat primátorky mesta opätovne raz ročne prerokuje. 
       

číslo:  
Mestské zastupiteľstvo 
I.          berie na vedomie 

návrh JUDr. Róberta Pietrika, vedúceho právnej kancelárie, na stanovenie platu 
zástupkyni primátorky mesta na volebné obdobie v zmysle zákona NR SR č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení; 
 

II.         schvaľuje 
zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi číslo 374/10 v znení 
uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi číslo 16/11 ku dňu 31.05.2011; 
 

III.        schvaľuje  
stanovenie platu zástupkyni primátorky mesta podľa § 25 ods. 8 zákona č. 369/1990 
Zb. v platnom znení  na volebné obdobie vo výške 65 % z platu primátora mesta 
(pričom plat sa vypočíta z platu určeného podľa § 3 a § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 
253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí 
a primátorov miest v znení účinnom od 01.06.2011, zvýšenia platu podľa § 4 ods. 2 
zákona NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch 
starostov obcí a primátorov miest v znení účinnom od 01.06.2011 a mesačné 
vyplácanie platu (presná výška platu 2 552 €).  
Zástupkyni primátorky mesta patrí takto stanovený plat za každú riadne uskutočnenú 
činnosť mesta. Predpokladom pre výplatu platu bude mesačný výkaz 
o odpracovaných hodinách podľa času výkonu funkcie – maximálne do výšky 
ustanoveného mesačného pracovného času. 
 



Dôvodová správa 
 
Dňom 01.06.2011 nadobudne účinnosť zákon zo 17. mája 2011, ktorým sa mení a dopĺňa 
zákon 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).  
 
Zákon pozmeňuje a dopĺňa pôvodné znenie zákona najmä ustanovenia § 3, § 4, § 5, § 8a. 
Tieto zmeny a doplnenia pôvodného znenia zákona, majú za následok zmenu výšky platu 
primátorky mesta určeného uzneseniami MsZ č. 373/10, č. 17/11 a následne aj zmenu platu 
zástupkyni primátorky mesta určeného uzneseniami MsZ č. 374/10, č. 16/11. To znamená, 
že uvedené uznesenia MsZ by neboli od 01.06.2011 v súlade so zákonom. 
 
V zmysle ust. § 8a zákona (prechodné a záverečné ustanovenia k úpravám účinným od 1. 
júna 2011), primátorka je povinná zvolať zasadnutie mestského zastupiteľstva tak, aby sa 
uskutočnilo do 30. júna 2011 a rozhodlo sa o plate primátorky v súlade s týmto zákonom. 
 
Na základe vyššie uvedených skutočnosti je potrebné v zmysle zákona rozhodnúť o plate 
primátorky mesta a zástupkyni primátorky mesta. 
 

 


