
Z á p i s n i c a č. 112017 

z rokovania Komisie mandátovej Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava
Staré Mesto, konaného 15. marca 2017 

Prítomní: MUDr. Viera SA TINSKÁ - predsedníčka 
Miloš DOMORÁK - člen 
Mgr. Martina ULIČNÁ- členka 
RNDr. Marta ČERNÁ - členka 

Ospravedlnení: PaedDr. Barbora ORÁČOV Á, PhD. - členka 

Program : 

1. Návrh úpravy platov starostovi mestskej časti a miestnemu kontrolórovi mestskej časti 
2. Rôzne 

Predsedníčka komisie privítala prítomných a otvorila rokovanie komisie. 

K bodu 1: 

Komisia sa zaoberala úpravou platu starostu mestskej časti. 

Podľa § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch 
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon") 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. l zákona (podľa počtu obyvateľov), ktorý je pre mestskú 
časť Bratislava-Staré Mesto 2,89 (pre počet obyvateľov od 20 001 do 50 OOO). 

Podľa § 4 ods. 2 zákona môže miestne zastupiteľstvo tento plat rozhodnutím zvýšiť až 
o 70%. 

Uznesením č. 4612016 z 22.3.2016 bol starostovi mestskej časti podľa zákona schválený 
plat v celkovej výške 3 573,00 EUR pozostávajúci z platu podľa § 3 ods. 1 zákona, kto1ý je 2,89-
násobkom priemernej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za rok 2015, zvýšeného o 40 
% v súlade s § 4 ods. 2 zákona s účinnosťou od 1.4.2016. 

Priemerná mesačná mzda zamestnanca hospodárstva SR v roku 2016 zverejnená v marci 

2017 Štatistickým úradom SR je 912,00 EUR. 



Celková yýška platu starostu od 1.1.2017: 

plat podľa § 3 ods. 1 zákona: 
zvýšenie o 40 % podľa § 4 ods. 2 zákona: 

2 636,00€ * (912,00x2,89 = 2635,68€ = 2636,00 €) 

1 054,40 € 

SPOLU: 3 690,40 = 3 691,00 €* 

* § 3 ods. I zákona é. 25311994 Z. z. „„„ Plat sa zaokrúhľuje na celé euro nahor. " 

Novelou zákona účinnou od 1.1.2016 bolo vypustené ustanovenie, podľa ktorého obecné 

zastupiteľstvo plat starostu opätovne raz ročne prerokuje a zároveň bolo (vypustením 
ustanovenia § 4 ods. 9 zákona) stanovené, že plat starostu odsúhlasený zastupiteľstvom nemusí 
byt' uvedený v presnej výške stanovenej v eurách. 

Z uvedeného teda vyplýva, že v procese rozhodovania o plate starostu už t. č . nie je 
potrebné uvádzať presnú sumu v eurách a v budúcnosti bude opätovné prerokúvanie platu 

starostu aktuálne len v tom prípade, ak zastupiteľstvo bude chcieť meniť svoje rozhodnutie 
o zvýšení (minimálneho) platu starostu podľa § 4 ods. 2 zákona. 

Plat starostu v presnej sume v eurách bude však naďalej zvereJnovaný mesačne na 
webovom sídle mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, a to na základe uznesenia miestneho 

zastupiteľstva č. 93/2016 z 28.6.2016 tak, ako tomu je už od 1.8.2016. 

Uznesenie č. 112017 

Komisia mandátová Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

odporúča 

miestnemu zastupiteľstvu na základe ustanovenia§ 4 ods. 2 zákona č . 253/1994 Z. z. o právnom 

postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov 

zobrať na vedomie, že plat starostu bol doposiaľ stanovený uznesením miestneho zastupiteľstva 
č. 46/2016 z 22.3.2016 podľa § 4 ods. 2 zákona so zvýšením o 40 %, pričom na základe 
ustanovenia § 3 ods. 1 uvedeného zákona starostovi patrí od 1.1. bežného kalendárneho roka plat 

vypočítaný z priemernej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyhlásenej Štatistickým 
úradom SR za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa§ 4 ods. 1 zákona. 

Prítomní: 4 Za : 4 Proti: O Zdržali sa : O 

Ďalej sa komisia zaoberala úpravou platu miestneho kontrolóra Ing. Olivera Paradeisera. 

Podľa § l 8c ods. 1 zákona SNR č. 36911990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení") plat hlavného kontrolóra je súčinom 
priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov 

Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok a koeficientu podľa počtu obyvateľov, 
ktorý je pre mestskú časť Bratislava-Staré Mesto 2,24 (pre počet obyvateľov od 20 001 do 

50 OOO), pričom sa plat zaokrúhľuje na celé eurá smerom nahor. 
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Celková výška platu kontrolóra od 1.1 .2017: 912,00 €X 2,24 = 1 977,92 € = 2 043,00 € 

Rovnako ako plat starostu, aj plat miestneho kontrolóra je presne stanovený zákonom, v tomto 

prípade zákonom o obecnom zriadení. Podľa § l 8c ods. 5 zákona o obecnom zriadení miestne 

zastupiteľstvo schvaľuje kontrolórovi len mesačnú odmenu. 

Uznesenie č. 2/2017 

Komisia mandátová Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

odporúča 

miestnemu zastupiteľstvu na základe ustanovenia § 18c ods. 1 zákona SNR č . 369/ 1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zobrať na vedomie, že miestnemu 

kontrolórovi mestskej časti Bratislava-Staré Mesto patrí od 1.1. bežného kalendárneho roka plat 

vypočítaný z priemernej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyhlásenej Štatistickým 

úradom SR za predchádzajúci kalendárny rok a koeficientu podľa počtu obyvateľov. 

Prítomní: 4 Za : 4 Proti: O Zdržali sa : O 

Podľa § 18c ods. 5 zákona o obecnom zriadení môže zastupiteľstvo schvál iť hl. 

kontrolórovi mesačnú odmenu až do výšky 30 % z mesačného platu hl. kontrolóra určeného 
podľa § 18c ods. 1 zákona o obecnom zriadení. 

Uznesenie č. 3/2017 

Komisia mandátová Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

odporúča 

miestnemu zastupiteľstvu schvaľovať miestnemu kontrolórovi vyplácanie odmeny zo súčtu 

mesačných platov vyplatených za obdobie január až december bežného kalendárneho roka na 

základe výsledkov jeho práce na poslednom zasadnutí miestneho zastupiteľstva bežného 

kalendárneho roka. 

Prítomní: 4 Za: 4 Proti: O Zdržali sa : O 

ŕflW~ 
MUDr. Viera SA TINSKÁ 

predsedníčka komisie 

Zapísala: Ing. Schmidtová 
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