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Návrh uznesenia 
 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
 
A.  b e r i e  n a  v e d o m i e 
 
správu Komisie mandátovej Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto; 
   
 
B.  s c h v a ľ u j e 
 
1. starostke mestskej časti podľa zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových 

pomeroch starostov obcí a primátorov v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1.1.2014 plat 
v celkovej výške 3 772,00 EUR pozostávajúci z platu podľa § 3 ods. 1 zákona, ktorý je            
2,89- násobkom priemernej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za rok 2013, zvýšeného 
o 58,35 % v súlade s § 4 ods. 2 zákona, 

2.   miestnemu kontrolórovi mestskej časti plat vo výške 1 846,00 EUR, s účinnosťou od 1.1.2014, 
3.  vyplatenie odmeny miestnemu kontrolórovi mestskej časti vo výške 25 % zo súčtu mesačných 

platov vyplatených za obdobie apríl 2013 až marec 2014 v najbližšom výplatnom termíne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
S p r á v a 

Komisie mandátovej Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
 

Právne postavenie starostov obcí a primátorov miest, minimálnu výšku mesačného platu  
a ďalšie náležitosti súvisiace s výkonom funkcie upravuje zákon č. 253/1994 Z. z. o právnom 
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „zákon“).  

Podľa § 4 ods. 4 zákona obecné zastupiteľstvo plat starostu opätovne raz ročne prerokuje. 
        Komisia mandátová Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto sa na 
svojom zasadnutí dňa 31.3.2014 zaoberala úpravou platov starostky mestskej časti a miestneho 
kontrolóra mestskej časti. 
      Podľa § 3 ods. 1  zákona starostke 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 (podľa počtu 
obyvateľov), ktorý je pre našu mestskú časť 2,89 (pre počet obyvateľov od 20 001 do 50 000).  

Priemerná  mesačná mzda zamestnanca hospodárstva SR v roku 2013 zverejnená v marci 2014 
Štatistickým úradom SR je 824,00 EUR.  

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

Takto prepočítaný plat musí opäť prerokovať zastupiteľstvo a jeho presná výška musí byť 
uvedená v uznesení  tak, ako to vyplýva z § 4 ods. 9 zákona.     

Požiadavkou starostky mestskej časti je, aby jej plat ostal nezmenný aj napriek zvýšenej 
priemernej  mesačnej mzdy zamestnanca hospodárstva SR v roku 2013 oproti roku 2012           
(805,00 EUR v r. 2012). 

Uznesením č. 75/2013 z 23.4.2013 miestne zastupiteľstvo schválilo plat starostke v celkovej 
výške 3 772,00 EUR pozostávajúci z platu podľa § 3 ods. 1 zákona zvýšeného o 62,09 % v súlade s § 
4 ods. 2 zákona. 

V súlade s vyššie  uvedeným, tzn. pri uplatnení priemernej mzdy zamestnanca v národnom 
hospodárstve v roku 2013 a pri nezmenenej celkovej výške platu, je potrebné upraviť, t.j. oproti roku 
2013 znížiť  % o ktoré môže byť zvýšený plat starostky podľa § 4 ods. 2 zákona. 

 Komisia mandátová navrhuje miestnemu zastupiteľstvu schváliť starostke mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto zvýšenie platu o 58,35 % podľa § 4 ods. 2  zákona s účinnosťou od 1.1.2014. 
 
Celková výška platu starostky od 1.1.2014: 
plat podľa § 3 ods. 1:                                      2 382,00 €  * (824,00 x 2,89  = 2 381,36 € = 2 382,00  €) 
zvýšenie o 58,35 % podľa § 4 ods. 2:             1 390,00 €       
SPOLU:                             3772,00 €* 
* § 3  ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. „.... Plat sa zaokrúhľuje na celé euro nahor.“ 
  
 

Ďalej sa komisia zaoberala úpravou platu miestneho kontrolóra Ing. Olivera Paradeisera.  
Podľa § 18c ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

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 našu mestskú časť 2,24 (pre počet obyvateľov 
od 20 001 do 50 000), pričom sa plat zaokrúhľuje na celé eurá smerom hore. 

Celková výška platu kontrolóra od 1.1.2014:   824,00 € x 2,24  = 1 845,76 € = 1 846,00 € 



 
Na základe výsledkov práce miestneho kontrolóra sa komisia zaoberala návrhom na 

poskytnutie odmeny miestnemu kontrolórovi. 
Podľa § 18c ods. 5 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov môže zastupiteľstvo schváliť hl. kontrolórovi mesačnú odmenu až do výšky 30 % 
z mesačného platu hl. kontrolóra určeného podľa § 18c ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. 

Komisia navrhuje miestnemu zastupiteľstvu schváliť vyplatenie odmeny miestnemu 
kontrolórovi mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  vo výške 25 % zo súčtu mesačných platov 
vyplatených za obdobie apríl 2013 až marec 2014 v najbližšom výplatnom termíne.  

 



Z á P i s nic a č.2/2014 

z rokovania Komisie mandátovej Miestneho zastnpiteľstva mestskej časti Bratislava
Staré Mesto, konaného 31. marca 2014 

Prítomní: PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. - predseda 
Ing. Pavol Baxa - podpredseda 
Miloš Domorák - člen 

RNDr. Marta Černá - členka 
MUDr. Peter Osuský, CSc. - člen 

Ospravedlnení: Mgr. Miroslava Babčanová - členka 

Program: 

1. Návrh úpravy platov starostke mestskej časti a miestnemu kontrolórovi mestskej časti 
2. Opätovné prerokovanie sťažnosti Mgr. Jaškovej na poslancov miestneho zastupiteľstva 

po doručení písomných vyjadrení podľa uznesenia komisie č. 1/2014 z 13.1.2014 
3. Rôzne 

Predseďnička komisie privítala prítomných a otvorila rokovanie komisie. 

K bodu l: 
Komisia sa zaoberala úpravou platu starostky 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") starostke 
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 našu 
mestskú časť 2,89 (pre počet obyvateľov od 20001 do 50 000). 

Priemerná mesačná mzda zamestnanca hospodárstva SR v roku 2013 zverejnená v marci 
2014 Štatistickým úradom SRje 824,00 EUR. 

Podľa § 4 ods. 2 zákona môže miestne zastupiteľstvo tento plat rozhodnutím zvýšiť až 
070%. 

Takto prepočítaný plat musí opäť prerokovať zastupiteľstvo a jeho presná výška musí byť 
uvedená v uznesení tak, ako to vyplýva z § 4 ods. 9 zákona. 

Požiadavkou starostky mestskej časti je, aby jej plat ostal nezmenný aj napriek zvýšenej 
priemernej mesačnej mzdy zameshlanca hospodárstva SR v roku 2013 oproti roku 2012 
(805,00 EUR v r. 2012). 

Uznesením Č. 75/2013 z 23.4.2013 miestne zastupiteľstvo schválilo plat starostke 
v celkovej výške 3 772,00 EUR pozostávajúci z platu podľa § 3 ods. l zákona zvýšeného 
o 62,09 % v súlade s § 4 ods. 2 zákona. . 

V súlade s vyššie uvedeným, tzn. pri uplatnení priemernej mzdy zamestnanca 
v národnom hospodárstve za rok 2013 a pri nezmenenej celkovej výške platu, je potrebné 
upraviť, t.j. oproti roku 2013 znížiť % o ktoré môže byť zvýšený plat starostky podľa § 4 ods. 2 
zákona. 

Komisia mandátová navrhuje miestnemu zastupiteľstvu schváliť starostke mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto zvýšenie platu o 58,35 % podľa § 4 ods. 2 zákona s účinnosťou od 
1.1.2014. 



Celková výška platu starostky od 1.1.2014: 
plat podľa § 3 ods. l: 
zvýšenie 058,35 % podľa § 4 ods. 2: 

SPOLU: 

2 382,00 € * (824,00 x 2.89 ~ 2 381,36 e ~ 2 382,00 ej 
l 390,00 € 

3772,00 €* 
* § 3 ods. 1 zákona Č. 253/1994 Z. z. ,. .... Plat sa zaokrúhľuje na celé euro nahor. ,. 

Uznesenie č. 2/2014 

Komisia mandátová Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

odporúča 

miestnemu zastupiteľstvu schváliť starostke plat od 1.1.2014 v celkovej výške 3772,00 EUR, 
pozostávajúci z platu podľa § 3 ods. 1 zákona, ktorý je 2,89- násobkom priemernej mzdy 
zamestnanca v národnom hospodárstve za rok 20l3, zvýšeného 058,35 % v súlade s § 4 
ods. 2 zákona. 

Prítomní: 5 Za: 5 Proti: O Zdržal sa: O 

Ďalej sa komisia zaoberala úpravou platu miestneho kontrolóra Ing. Olivera Paradeisera. 
Podľa § 18c ods. l zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov 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 našn mestskú 
časť 2,24 (pre počet obyvateľov od 20 001 do 50000), pričom sa plat zaokrúhľuje na celé eurá 
smerom hore. 

Celková výška platu kontrolóra od 1.1.2014: 824,00 € x 2,24 = 1 845,76 € = l 846,00 € 

Uznesenie č. 3/2014 

Komisia mandátová Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

odporúča 

miestnemu zastupiteľstvu schváliť miestnemu kontrolórovi plat od 01.01.2014 vo výške 
1846,00 EUR 

Prítomní: 5 Za: 5 Proti: O Zdržal sa : O 

Na základe výsledkov práce miestneho kontrolóra komisia sa zaoberala návrhom na 
poskytnutie odmeny miestnemu kontrolórovi. 

Podľa § 18c ods. 5 zákona SNR Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov môže zastupiteľstvo schváliť hl. kontrolórovi mesačnú odmenu až do výšky 30 % 
z mesačného platu hl. kontrolóra určeného podľa § 18c ods. 1 zákona SNR Č. 369/1990 Zb. 
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F 

Uznesenie č. 412014 

Komisia mandátová Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

odporúča 

miestnePilu zastupitel'stvuschválit' miestnemu kontrolórovi vyplatenie odmeny vo výške 25 % zo 
súčtu mesačných platov vyplatených za obdobie apríl 2013 až marec 2014 v najbližšom 
výplatnom termíne, 

Prítomní: 5 Za: 5 Proti: O Zdržal sa: O 

K bodu 2: 

Komisia na svojom zasadnutí l3, 1.20 14 prerokovala sťažnosť vtedajšej vedúcej oddelenia 
sociálnych vecí Miestneho úradu mestskej časti Bratislava Staré Mesto a riaditeľky Seniorcentra 
Staré Mesto Mgr, Jaškovej doručenú do podateľne miestneho úradu 20,12.2013, adresovanú 
starostke mestskej časti, v ktorej sa sťažlDe na konanie a vyjadrovanie sa poslancov miestneho 
zastupitel'stva mestskej časti voči jej osobe na zasadnutí Komisie pre sociálne veci 
zdravotníctvo a rodinu konaného dňa 4, 12,2 O 13 a prij ala uznesenie č, 1/2014, v ktorom 
požiadala o písomné vyjadrenia zamestnancov mestskej časti a členov Komisie pre sociálne veci 
zdravotníctvo a rodinu prítomných 4,12,2013 na zasadnutí Komisie pre sociálne veci, 
Vzhľadom k tomu, že v súlade s vyššie uvedeným LIznesením boli komisii doručené požadované 
písomné vyjadrenia, opätovne prerokovala predmetnú sťažnosť, 

Uznesenie Č. 512014 

Komisia mandátová Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

k o II Š t a ťu j e, 

že na základe absencie meritórnych odpovedí nezaujatých účastníkov zasadnutia Komisie pre 
sociálne veci zdravotníctvo a rodinu dl'ía 4,12,2013, nemôže o veci objektívne rozhodnúť 
a odstupuje sťažnosť Mgr. Viery Jaškovej na referát sťažností a petícií. 

Prítomní: 5 Za: 5 Proli: O Zdržal sa: O 

K bodu 3: 

Komisia sa zaoberala možnosťou vyplatenia jednorazovej odmeny zástupcom starostky 
a neuvoľneným poslancom Miestneho zastupiteľstva mestsk~ časti Bratislava-Staré Mesto po 
schválení Záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2013, 

l 

PaedDr. Barb oRÁčov Á, PhD" v. r, 

Zapísala: [ng, Schmidtová 
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