
 

 

 

 

 

 

 

 

Materiál na rokovanie      Materiál č.: ... /2018/1 

1. zasadnutia  

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

v VIII. volebnom období 

Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete  

1. ülésének beterjesztett anyaga 

a VIII. választási időszakban      

 

 

 

Návrh uznesenia o určení platu primátora mesta Dunajská Streda. 

Határozati javaslat Dunaszerdahely Város  polgármestere fizetésének megállapításáról. 

 

 

Predkladá :   Ing. Júlia Bubniaková, prednosta MsÚ 

Beterjeszti: 

 

Zodpovedná:  JUDr. Andrea Klabuzai, PhD., vedúca útvaru primátora MsÚ 

Felelős: 

 

 

 

Návrh na uznesenie:   Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

Határozati javaslat: 

                       

u r č u j e 

plat primátora mesta Dunajská Streda mesačne vo výške, ktorá 

je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca                           

v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov 

Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci 

kalendárny rok a násobku koeficientu uvedeného v §4 ods. 1 

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

a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení 

neskorších predpisov. 
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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 

ŠÚ SR v roku 2017 dosiahla 954 €. 

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

koeficient pre výpočet platu primátora predstavuje 2,89 a od 1.12.2018 predstavuje 3,21. 

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 %. 

 

 

 

 

Materiál vypracovala: Mgr. Priska Czúfalová, referát právny ÚP MsÚ 


