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Dôvodová správa 
 

Návrh na úpravu platu primátora Mesta Zlaté Moravce 
 
 

V súlade s § 4 ods. 1 Zák. č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových 
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v platnom znení sa primátor mesta Zlaté Moravce 
zaraďuje podľa počtu obyvateľov mesta do 6. platovej skupiny na základe ktorej mu patrí plat 
rovnajúci sa 2,53-násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca hospodárstva SR za 
predchádzajúci kalendárny rok. V súlade s ustanovením § 4 ods. 2 uvedeného zákona plat 
starostu nemôže byť nižší ako je ustanovené v § 4 ods. 1.  

 
Na základe zverejnenia priemernej mzdy v národnom hospodárstve za predchádzajúci 

kalendárny rok Štatistickým úradom SR sa aplikoval zákonom stanovený výpočet 
minimálneho platu starostu obce a takto nanovo určený plat platí s účinnosťou od 1.1.2013. 
ŠÚ SR zverejnil priemernú mzdu v národnom hospodárstve za rok 2012, ktorá predstavuje 
výšku 805,00 €, pričom plat primátora mesta od 1.1.2013 podľa § 3 ods. 1 zák. č. 253/1994 
Z.z.  predstavuje sumu 2.036,65 € (805 € x 2,53), po zaokrúhlení 2.037 €. Tento plat bol 
mestským zastupiteľstvom mesta Zlaté Moravce zobraný na vedomie na rokovaní dňa 
25.4.2013. 

 
 Predmetný návrh predkladám z dôvodu zabezpečenia adekvátneho odmeňovania 
primátora mesta, ktorý zodpovedá rozsahu a plneniu jeho pracovných povinností 
a odzrkadľuje jeho mieru zodpovednosti ako štatutárneho orgánu mesta. 
 
 Pre porovnanie uvádzam platy miest, ktoré sú porovnateľné s Mestom Zlaté Moravce: 
  
Mesto    plat primátora 
Bytča    3.103,- eur (+52%) 
Myjava   2.710,- eur (+33%) 
Kolárovo   2.432,- eur (+20%) 
Revúca   2.649,- eur (+30%) 
Sabinov   2.913,- eur (+43%) 
Šamorín   2.994,- eur (+47%) 
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Uznesenie č. /2012  
z 24. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 20.06.2013 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
Návrh na úpravu  platu primátora Mesta Zlaté Moravce 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 24.zasadnutí MZ konanom dňa 
20.06.2013 
p r e r o k o v a l o 
návrh na úpravu platu primátora Mesta Zlaté Moravce  
u r č u j e  
mesačný plat primátora Mesta Zlaté Moravce vykonávajúceho funkciu v celom rozsahu 
v súlade so Zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch 
starostov obcí a primátorov miest v platnom znení vo výške 2,53-násobku priemernej 
mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov 
Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok (t.j. 805,00 x 
2,53), zvýšený o 35%, čo predstavuje celkový plat vo výške 2749 € po zaokrúhlení,  
s účinnosťou od 01.07.2013.   
 
 
 
 
V Zlatých Moravciach dňa 20.06.2013 
 
 
                            Ing. Peter Lednár, CSc. 
              primátor mesta 
 
 
 
 
               
 
 

 


