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NÁVRH NA UZNESENIE 

 

Uznesenie č.__/2020 

 

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí  
 

I. zrušiť 

 

1. uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 114/2019 zo dňa 15.04.2019 

 

II. určiť 

 

1. mesačný plat primátora mesta Žilina, 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 ako súčin 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 č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí 

a primátorov miest v znení neskorších predpisov vždy k 01.01. príslušného 

kalendárneho roku bez zvýšenia. 

 

 

 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

Plat primátora upravuje zákon č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch 

starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov.  

 

Podľa ustanovenia § 3 ods. 1 platí že „Starostovi patrí plat, ktorý je súčinom priemernej 

mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov 

Štatistického úradu Slovenskej republiky7) za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa 

§ 4 ods. 1 ...“  

 

Pozn.: pre mestá s počtom obyvateľov 50 001 až 100 000, kam patrí aj Žilina je násobok podľa 

§ 4 ods. 1 „3,54“) 

 

Podľa ustanovenia § 4 ods. 2 platí, že „Plat starostu nemôže byť nižší, ako je ustanovené v § 3 

ods. 1. Obecné zastupiteľstvo môže tento plat rozhodnutím zvýšiť až o 60 %.“ 

 

Materiál sa predkladá z dôvodu, že plat primátora mesta Žilina (schválený dňa 15.04.2019 

uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 114/2019) nedosahuje zákonnú minimálnu 

výšku v nadväznosti na zverejnenú priemernú mesačnú mzdu zamestnanca v národnom 

hospodárstve, vyčíslenú na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za rok 

2019 – vo výške 1092 €). Zákonný minimálny plat primátora mesta Žilina pre rok 2020 je vo 

výške 3 866 €. 



Uznesenie, ktoré je v materiáli predložené na schválenie, je upravené v podobe vzorca, ktorý 

umožní automatický prepočet platu primátora pri zmene priemernej mzdy v národnom 

hospodárstve za predchádzajúci rok do výšky zákonného minimálneho platu bez akéhokoľvek 

zvýšenia. 

 

Od platu primátora sa zároveň odvíja plat viceprimátorov a odmena poslancov mestského 

zastupiteľstva v zmysle zásad odmeňovania poslancov. 

 

Materiál má dopad na rozpočet v rozsahu zákonného navýšenia platu primátora do výšky 

zákonného minimálneho platu a od neho sa odvíjajúceho navýšenia platu viceprimátorov, 

a navýšenia odmeny poslancov, spolu v sume 19 986 € (vrátane odvodov). 

 

 


