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Návrh uznesenia o určení platu primátora mesta Dunajská Streda 

Határozati javaslat Dunaszerdahely Város  polgármestere fizetésének megállapításáról 

 

Predkladá :   Ing. Júlia Bubniaková, prednosta MsÚ 

Beterjeszti: 

 

 

Zodpovedá: 

Felelős: JUDr. Andrea Klabuzai, PhD. 

 

 

Návrh na uznesenie:    Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní predmetu návrhu 

Határozati javaslat: 

 

                       

A/  u r č í 

plat primátora mesta Dunajská Streda  

 

vo výške platu ustanoveného podľa § 3 ods.1 a § 4 ods. 1 zák. 

NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových 

pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších 

predpisov (ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy 

zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe 

údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za 

predchádzajúci kalendárny rok a násobku 2,89) a jeho zvýšenia 

o 50 % a to s účinnosťou od 1.1.2016. 
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2016 április 



 

 

 

Dôvodová správa 
 

 Platové podmienky  primátora upravuje zákon NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom 

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

predpisov. 

 Podľa § 3 ods. 1 cit. zákona (starostovi) primátorovi 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. Plat sa zaokrúhľuje na celé euro nahor. Priemerná mesačná mzda 

zamestnanca v národnom hospodárstve podľa oznámenia Štatistického úradu SR číslo: 610-

789/2016 z 8.3.2016 v roku 2015 dosiahla 883 €. 

V zmysle § 4 ods. 1 cit. zákona podľa počtu obyvateľov mesta Dunajská Streda 

koeficient pre výpočet platu primátora predstavuje 2,89. 

Podľa § 4 ods. 2 cit. zákona plat (starostu) primátora nemôže byť nižší, ako je 

ustanovené v § 3 ods. 1. (Obecné) mestské zastupiteľstvo môže tento plat rozhodnutím zvýšiť 

až o 70 %. 

 

Dňa 1. januára 2016 nadobudla účinnosť ostatná novela zákona č. 253/2004 Z.z. 

o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest, a to zákon č. 

377/2015 Z.z. Poslanecký návrh zákona mal za cieľ reflektovať niektoré poznatky z 

aplikačnej praxe týkajúce sa právneho postavenia starostov obcí a primátorov miest. . Zároveň 

sa odstránili niektoré legislatívne nedostatky zavedené predchádzajúcimi zásahmi do právnej 

úpravy. Okrem iného sa vypustilo ustanovenie o povinnosti (obecného) zastupiteľstva raz 

ročne prerokovať plat (starostu obce) primátora mesta a uviesť jeho presnú výšku v zápisnici 

zo zasadnutia (obecného) mestského zastupiteľstva. Novelou boli zosúladené aj vybrané 

pracovné podmienky (starostu obce) primátora mesta so zamestnancami vo verejnej správe 

(nárok na priznanie dovolenky v rovnakom rozsahu ako zamestnanci obce, resp. zamestnanci 

vykonávajúci práce vo verejnom záujme, vyrovnanie podmienok na prácu vo vzťahu k 

zabezpečovaniu stravovania a tvorby a použitia sociálneho fondu ako je to u zamestnancov 

vykonávajúcich práce vo verejnom záujme).  

 

 Plat primátora mesta Dunajská Streda bol naposledy určený uznesením mestského 

zastupiteľstva č. 33/2014/2 zo dňa 9. decembra 2014 nasledovne:  

 

„Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

u r č u j e 
plat primátora mesta Dunajská Streda v rozsahu plného úväzku mesačne vo výške              

3 573 € (vrátane zvýšenia 50 %) v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. 

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

neskorších predpisov s účinnosťou od 1.1.2015“ 

 
Návrh prerokovala: 

 komisia MsZ pre financie, rozpočet, správu a hospodárenie s majetkom mesta 

a podnikateľskú činnosť a odporúča ho schváliť. 

 mestská rada a odporúča ho schváliť. 

 

Materiál vypracovala: Mgr. Priska Czúfalová, referát právny ÚP 

    

 


