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€

Určenie platu primátorovi mesta

Podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
mestské zastupiteľstvo určuje plat primátorovi mesta podľa osobitného zákona, ktorým je
zákon č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí
a primátorov miest v znení neskorších predpisov.

Podľa § 3 citovaného zákona primátorovi mesta 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 príslušného
násobku deviatich platových skupín podľa počtu obyvateľov mesta. Plat sa zaokrúhľuje na
celé euro nahor.
Plat patrí primátorovi odo dňa zloženia predpísaného sľubu.
Plat nemôže byť nižší, ako zákon ustanovuje.
--Minimálna mzda podľa zákona v roku 2014 činí :
Na základe údajov Štatistického úradu priemerná mesačná nominálna mzda zamestnanca
hospodárstva SR v roku 2013 dosiahla 824 €.
824 x 2.53 € ... 2 084,72 € zaokrúhlene 2 085 €
--Mestské zastupiteľstvo môže tento plat rozhodnutím zvýšiť až o 70 %.
Minimálna mzda podľa zákona v roku 2014 činí :
824 x 2.53 € ... 2 084,72 € zaokrúhlene 2 085 €
Prepočet prípadného zvýšenia platu : o 10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
60 %
70 %

209 €
417 €
626 €
834 €
1 043 €
1 251 €
1 460 €

Ak mestské zastupiteľstvo nerozhodne o plate primátora podľa uvedeného zákona,
patrí primátorovi plat podľa dôvodovej správy.
Plat primátora odsúhlasený mestským zastupiteľstvom musí byť v zápisnici zo
zasadnutia mestského zastupiteľstva uvedený v presnej výške stanovenej v eurách.

