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Primátor mesta Zlaté Moravce Ing. Peter Lednár, CSc. využíva právo podľa § 13 ods. 6 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a nepodpisuje 
uznesenie Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach č. 300/2012  zo dňa 26.04.2012 
v zákonom stanovenej lehote podľa § 12 ods. 11 tohto zákona, čím 
 
 

pozastavuje výkon uznesenia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach  
č. 300/2012 zo 14. zasadnutia Mestského  zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

 konaného dňa 26.04.2012, 
 
 

ktorým mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach: 
p r e r o k o v a l o 
návrh  na úpravu platu primátora Mesta Zlaté Moravce 
r u š í 
uznesenie č. 81 /2011 
u r č u j e  
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 mesačný plat primátora mesta 
vykonávajúceho funkciu v celom rozsahu vo výške 2,53-násobku priemernej mesačnej mzdy 
zamestnanca v národnom hospodárstve (za rok 2011 786 € x 2,53) čo predstavuje celkový plat 
vo výške 1.989,00 €   
  
 
a to z dôvodu, že sa domnieva, že toto uznesenie odporuje zákonu, a to na základe 
nasledovného. 
 
 
Dôvody nepodpísania uznesenia: 
 

I. 
  
Podľa § 3 ods. 1 zákona NR SR  č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových 

pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov: Starostovi 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 alebo násobku podľa § 4 ods. 7. Plat sa 
zaokrúhľuje na celé euro nahor. 

Predmetný  zákon ďalej jasne cituje formuláciu v § 4 ods. 4, podľa ktorej: Obecné 
zastupiteľstvo plat starostu opätovne raz ročne prerokuje.  

V určujúcej časti napádaného uznesenia poslanci mestského zastupiteľstva (ďalej aj 
ako „MsZ“) navrhli a schválili nasledovné znenie: „...určuje mesačný plat primátora mesta 
vykonávajúceho funkciu v celom rozsahu vo výške 2,53-násobku priemernej mesačnej mzdy 
zamestnanca v národnom hospodárstve (za rok 2011 786 € x 2,53) čo predstavuje celkový plat 
vo výške 1.989,00 €.“  

Mám za to, že poslanci MsZ nemôžu určovať niečo, čo je upravené 
alebo stanovené zákonom, t.j. nemôžu ísť nad rámec dikcie a citácie príslušného zákona 
a jeho paragrafov. Citovaný zákon neobsahuje formuláciu, ktorá by dávala mestskému 
zastupiteľstvu kompetenciu takto určovať plat primátora. V kompetencii MsZ je iba jeho 



prerokovanie, prípadne podľa § 4 ods. 2 citovaného zákona  obecné zastupiteľstvo môže 
tento plat rozhodnutím zvýšiť až o 70%. 

 
Ďalej mám za to, že je nepresné a právne nelogické predmetné uznesenie  v časti, 

ktorá uvádza: „...plat primátora vykonávajúceho funkciu v celom rozsahu vo výške 2,53 – 
násobku...“. Ustanovenie  § 4 ods. 1 uvádzaného zákona jasne cituje platové skupiny, do 
ktorých sú starostovia a primátori zaraďovaní podľa počtu obyvateľov obce či mesta a určuje 
výšku násobku, ktorým sa násobí priemerná mesačná mzda zamestnanca v národnom 
hospodárstve vyčíslená na základe údajov Štatistického úradu SR. Uvedené určovať teda nie 
je v kompetencii MsZ, nakoľko uvedené je stanovené a dané priamo zákonom.  

 
Okrem toho v určujúcej časti predmetného uznesenia je uvedené slovné spojenie 

„primátora mesta“, pričom je síce možné predpokladať, že poslanci mali na mysli primátora 
mesta Zlaté Moravce, avšak takáto nejednoznačnosť v terminológii zakladá pochybnosť 
o určitosti a zrozumiteľnosti takéhoto právneho úkonu. 

 
Ďalej mám za to, že nie je v súlade so zákonom, ak MsZ predmetným uznesením 

zrušilo uznesenie č. 81/2011 zo dňa 23.6.2011, ktoré je právnym titulom na vyplatenie platu 
primátorovi mesta v schválnej výške za doterajšie obdobie. V tomto smere som sa ako 
primátor mesta dostal do postavenia, ktoré vnímam ako právne neisté a mám za to, že 
poslanci takýmto uznesením zrušili titul na vyplatenie môjho platu za obdobie do 26.4.2012. 
Vyplatenie môjho platu za predchádzajúce obdobie bez platného uznesenia by mohlo byť 
považované za porušenie  predpisov upravujúcich nakladanie s majetkom mesta, 
hospodárenie s finančnými prostriedkami mesta a finančnú disciplínu, nehovoriac o situácií, 
že to odporuje aj zákonom: č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
a č. 253/1994 Z.z. právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov 
miest v znení neskorších predpisov, kde je jasná citácia, že primátor poberá za svoju verejnú 
funkciu plat.  

 
Pochybnosti o určitosti, jednoznačnosti a zrozumiteľnosti predmetného uznesenia 

vyvoláva aj fakt, že v danom uznesení absentuje dátum, od ktorého má byť daná zmena, 
resp. iné schválenie platu primátora mesta Zlaté Moravce, účinná.  
 

II. 
 

Nie menej podstatným dôvodom nepodpísania predmetného uznesenia je aj fakt, že 
dôvody zmeny platu mi neboli na MsZ vysvetlené. Kvôli dokladovaniu objektívnosti 
dôvodov pre rozhodnutie MsZ a prijatie predmetného uznesenia, by bolo minimálne slušné 
a transparentné poukázať na skutočnosti, ktoré boli pri tomto rozhodovaní vzaté na 
vedomie. Avšak iba z tlače som sa dozvedel „údajné“ dôvody, ktoré spomína p. poslanec 
Mgr. Milan Galaba, ktorý uviedol: „Plat predsa závisí od množstva projektov, investičných 
akcií a podobne, očakávania sa ale nenaplnili. A ako obrovský nedostatok tiež vnímame 
výberové konania a transparentnosť jeho politík.“ 

V tejto súvislosti absolútne a kategoricky odmietam fakt, že plat primátora závisí od 
množstva projektov, investičných akcií a podobne. Takéto odôvodnenie ani nemá oporu 
v citovanom zákone. Ja sa však úlohám a iniciatívam nebránim. Veď aj na poslednom MsZ 
som predložil niektoré návrhy, ktoré majú obrovskú podporu verejnosti. Taktiež boli zo strany 
mojej a vedenia mesta predložené do mestského zastupiteľstva na rokovanie viaceré projekty 
a návrhy, avšak primátor mesta nemôže niesť zodpovednosť za to, že tieto neboli samotnými 
poslancami mestského zastupiteľstva schválené.  



Taktiež v posledných dňoch iniciatívne robím na internete a aj prostredníctvom 
anketárov prieskum v dotazníkovej forme, ktorým sa obraciam na obyvateľov mesta Zlaté 
Moravce a zisťujem, čo si o mojich návrhoch na zlepšenie života v našom meste myslia. Do 
2. mája máme 357 dotazníkov a miera súhlasu s mojimi návrhmi sa pohybuje na úrovni 95%! 
Mal som zámer, aby  MsZ zobralo na vedomie túto iniciatívu a moje návrhy, ako aj to, že ich 
budeme v príslušných komisiách  a odborných kruhoch analyzovať.  Avšak sú na mieste 
otázky: Čo zmôže primátor, ak poslanci neschvália investičné akcie alebo ani zámer ich 
príprav? Aká je miera úspešnosti množstva projektov a od čoho závisí? Ako je to merateľné?  
Podotýkam, žiadne úlohy mi v tomto ohľade neboli mestským zastupiteľstvom dané! Ak 
kritizujeme dianie v meste, tak potom nehádžme povestný „popol“ len na primátora! Ja ako 
primátor mesta, ktorý v plnej miere nesiem zodpovednosť nielen za všetky moje rozhodnutia 
ale v konečnom dôsledku aj za rozhodnutia mestského zastupiteľstva (ktoré ako kolektívny  
orgán nie je nositeľom zodpovednosti), mám eminentný záujem na vzájomnej spolupráci, som 
za odbornosť a systematickosť krokov, ktoré v konečnom dôsledku budú v prospech rozvoja 
mesta Zlaté Moravce a jeho obyvateľov. 

Ďalej úplne odmietam tvrdenie o nedostatkoch spojených s výberovými konaniami. 
Pričom ani nie je známe, aké výberové konania mal pán poslanec pri svojom vyjadrení na 
mysli? Výberové konania na nejaké odborné miesta, funkcie na MsÚ? Alebo vo verejnom 
obstarávaní? Podotýkam že, exekutívu, t.j. úrad riadi prednosta MsÚ, pričom mestský úrad 
podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zabezpečuje organizačné a administratívne 
veci zastupiteľstva a primátora, a teda je to úrad, ktorý ako taký realizuje výberové konania, 
verejné obstarávania a ďalšiu potrebnú agendu.  

 
Ako štatutár mesta zastávam verejnú funkciu! Podotýkam, že je to funkcia, ktorá sa 

nevykonáva v pracovnom pomere. Funkciu primátora si plním v súlade s platnými zákonmi, 
štatútom mesta a inými záväznými predpismi a dokumentmi. Nezbavujem sa zodpovednosti, 
ba práve naopak, volám po nej. Súčasná doba si však vyžaduje komplexné „nazeranie“ na 
všetkých volených funkcionárov. V tomto zmysle som aj navrhoval, aby nebol môj plat  
rozhodnutím MsZ podľa § 4 ods. 2 zvýšený až o  zákonom povolených 70%, ale aby toto 
percentuálne zvýšenie bolo nižšie, avšak podľa zásady rovnakého zaobchádzania, aby 
bolo realizované súčasne aj so znížením odmien poslancov MsZ. 
 

V neposlednom rade chcem uviesť, že ako primátor mesta z pohľadu ochrany pred 
diskrimináciou mám právo, aby prístup pri schvaľovaní môjho platu bol korektný a aby 
prinášal do rozhodovania argumenty a vecný základ a nie nepodložené pohľady.  

 
 

III. 
 

V tomto zmysle považujem uznesenie mestského zastupiteľstva č. 300/2012 zo dňa 
26.04.2012 za nezákonné  a z tohto dôvodu jeho výkon pozastavujem. 
 
 

V Zlatých Moravciach dňa 4.5.2012 
 
 
        Ing. Peter Lednár, CSc. 
                   Primátor mesta  
 
  


