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Návrh uznesenia
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka
určuje
s účinnosťou od 1. januára 2020 plat starostu nasledovne:
Základný plat starostu vypočítaný v súlade s § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších
predpisov sa zvyšuje o 20 %.
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Dôvodová správa
Platové pomery starostu mestskej časti Bratislava-Dúbravka sú upravené zákonom
č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov
miest v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).
Podľa § 3 ods. 1 zákona patrí starostovi 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. Podľa § 4 ods. 2 zákona Miestne zastupiteľstvo môže
tento plat rozhodnutím zvýšiť až o 60 %.
Vzhľadom na uvedené patrí starostovi plat podľa ustanovení § 3 ods. 1 zákona a Miestne
zastupiteľstvo rozhoduje len o jeho zvýšení.
V podmienkach mestskej časti Bratislava-Dúbravka sa určoval plat starostu pevnou
sumou, v ktorej bolo započítané aj navýšenie platu starostu podľa ustanovení § 4 ods. 2
zákona. S účinnosťou od 4.12.2018 bol schválený plat starostu s navýšením o 25,69 %.
Z uvedeného dôvodu sa predkladá návrh materiálu, ktorým Miestne zastupiteľstvo určuje
s účinnosťou od 1. januára 2020 základný plat vypočítaný v súlade s § 3 ods. 1 zákona a ktorý
sa navyšuje o 20,0 %.
Súčasný plat starostu (platný od 4.12.2018):
3 063,00 eur (954,00 eur x 3,21) + 787,00 eur (25,69%) = 3 850,00 eur
Navrhovaný plat (platný od 1. 1. 2020):
3 252,00 eur (1 013,00 eur x 3,21) + 651,00 eur (20,00 %) = 3 903,00 eur
V prípade schválenia takto navrhovaného uznesenia, nebude potrebné opätovne
predkladať Miestnemu zastupiteľstvu materiál, týkajúci sa platu starostu, nakoľko v prípade
zvýšenia priemernej mesačnej mzdy dochádza k úprave platu starostu „automaticky“ priamo
zo zákona a Miestne zastupiteľstvo ho nemá v takomto prípade povinnosť prerokovať a prijať
na tento účel rozhodnutie vo forme uznesenia.
Zároveň podľa zákona č. 377/2015 Z. z., 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, účinnej od 1.1.2016, sa okrem iného
vypustilo ustanovenie § 4 ods. 4 zákona o právnom postavení starostov, podľa ktorého
„Obecné zastupiteľstvo plat starostu opätovne raz ročne prerokuje.“

3

