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 Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré 
Mesto 
o d p o r ú č a 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto prerokovať správu 
Mandátovej komisie Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
 

               Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva: 
 

   - v materiáli 

        
Spracovateľ:              Materiál obsahuje: 
 

RNDr. Peter Smrek 
predseda mandátovej komisie 
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NÁVRH UZNESENIA 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Staré Mesto  
 

A. berie na vedomie  
 

správu Mandátovej komisie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
 
 

B. schvaľuje 
1. zvýšenie minimálneho zákonného platu starostu určeného podľa § 4 odsek (1)  zákona 

253/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov o 55% s účinnosťou od 1. 4. 2009.  
2. odmenu starostovi mestskej časti Bratislava – Staré Mesto vo výške 40% zo súčtu 

vyplatených platov za rok 2008. 
3. zákonný plat hlavnej  kontrolórky mestskej časti Bratislava – Staré Mesto podľa § 18c 

odsek (1)  zákona SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  
a mesačnú odmenu vo výške 16,5 % z takto určeného platu s účinnosťou od 1.4.2009. 



Správa mandátovej komisie 
miestneho zastupiteľstva  

mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
 

Komisia mandátová miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na svojom 
rokovaní dňa 15.apríla 2009 prerokovala možnosti úpravy platu starostu mestskej časti  podľa 
zákona č. 253/1994 Z.z. NR SR o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí 
a primátorov miest v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 253/1994 Z.z.“). Podľa tohto 
zákona  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) zákona 253/1994 Z.z., pričom sa 
zaokrúhľuje na celé euro nahor. Pre našu mestskú časť platí 3,21 násobok (podľa počtu 
obyvateľov od 20001 do 50000).  
V zmysle § 3 a § 4 zákona 253/1994 Z.z. plat starostu našej mestskej časti nemôže byť nižší ako týmto zákonom 
uvádzaný súčin, pričom podľa § 4 odsek (2) zákona 253/1994 Z.z. zastupiteľstvo môže tento plat rozhodnutím 
zvýšiť až na dvojnásobok. Podľa §5 odsek (1) zákona 253/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov starostovi možno 
poskytovať odmeny  s prihliadnutím na náročnosť a kvalitu výkonu funkcie až do 50% súčtu platov za obdobie, za 
ktoré sa odmena poskytuje.  
Komisia mandátová miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na svojom 
rokovaní dňa 15.apríla 2009 prerokovala tiež možnosti úpravy platu a odmeny hlavnej  
kontrolórke mestskej časti. Plat hlavného kontrolóra je súčinom priemernej mesačnej mzdy 
zamestnanca v národnom hospodárstve, vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu 
Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a koeficientu podľa počtu obyvateľov, čo 
je určené zákonom SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v § 18c, 
kde odsek (1) určuje pre našu mestskú časť koeficient 2,24 (pre počet obyvateľov od 20001 do 
50000), pričom sa plat hlavného kontrolóra  zaokrúhľuje na celé euro nahor. Zároveň podľa §18c 
odseku (5) tohto zákona zastupiteľstvo môže hlavnému kontrolórovi schváliť mesačnú odmenu až 
do výšky 30% z mesačného platu hlavného kontrolóra určeného  podľa odseku (1) §18c zákona 
SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
Komisia mandátová navrhuje týmto miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava – Staré 
Mesto schváliť úpravu platov a odmeny hlavnej kontrolórke mestskej časti a starostovi mestskej 
časti tak, ako je uvedené v návrhu uznesenia. 
 


