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1. 

Návrh uznesenia  
 
 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava – Rača po prerokovaní materiálu 
 
 

a) berie na vedomie 

základný  mesačný  plat  Mgr. Petra Pilinského, starostu mestskej časti Bratislava - Rača 

vo výške  2 382,- € určený podľa § 3 ods. 1 a § 4 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, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca 

v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej 

republiky za predchádzajúci kalendárny rok a 2,89 - násobku zodpovedajúcemu 7. 

platovej skupine podľa počtu obyvateľov mestskej časti Bratislava – Rača zistenému na 

základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky k 31. decembru 

predchádzajúceho kalendárneho roku v rozsahu úväzku určenom uznesením Miestneho 

zastupiteľstva MČ Bratislava – Rača č. UZN 439/24/06/14/P zo dňa 24.06.2014,   

 

b) zvyšuje 

mesačný plat Mgr. Petra Pilinského, starostu mestskej časti Bratislava – Rača v súlade s § 

4 ods. 2 zákona NR SR č. 253/1994 Z. z. o 19 %, 

 

c) určuje 

mesačný plat Mgr. Petra Pilinského, starostu mestskej časti Bratislava – Rača 

s účinnosťou od 10. decembra 2014 vo výške 2 835,- eur. 
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2. Dôvodová správa 
 

Platové pomery starostov obcí a primátorov miest upravuje zákon Národnej rady 

Slovenskej republiky č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov 

obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).  

Podľa § 3 ods. 1 zákona prináleží starostovi 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 alebo násobku podľa § 4 ods. 7.  

Podľa § 4 ods. 2 zákona miestne zastupiteľstvo môže plat určený zákonom rozhodnutím 

zvýšiť až o 70 %.  

Štatistický úrad SR k  05. marcu 2014 zverejnil priemernú mesačnú mzdu zamestnanca 

v hospodárstve Slovenskej republiky za rok 2013, ktorá sa zvýšila zo sumy 805,- €  na sumu 

824,- € (http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=67073). 

Podľa § 4 ods. 1 zákona je starosta mestskej časti Bratislava-Rača podľa počtu 

obyvateľov mestskej časti zaradený do 7. platovej skupiny s násobkom 2,89, lebo posledný 

počet obyvateľov mestskej časti Bratislava - Rača zistený na základe údajov Štatistického 

úradu SR k 31. decembru 2013 je 20 251 (9 515 mužov a 10 736 žien). 

       Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava – Rača dňa 24.06.2014 v súlade s § 11 ods. 4 písm. 

i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uznesením 

č. UZN 439/24/06/14/P zo dňa 24.06.2014 schválilo výkon funkcie starostu mestskej časti 

Bratislava – Rača v novom volebnom období rokov 2014 – 2018 na plný úväzok. 

 V súlade s § 4 ods. 2 zákona navrhuje sa starostovi mestskej časti Bratislava - Rača 

minimálny mesačný plat zvýšiť o 19 %.  

Vychádzajúc z vyššie uvedených zákonných ustanovení navrhuje sa starostovi mestskej 

časti Bratislava - Rača plat s účinnosť od 10.12.2014 nasledovne: 

priemerná mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve SR za r. 2013        824,00 € 

súčin s násobkom 2,89  (§ 4 ods. 1 zákona)       824,00 x 2,89 = 2381,36 € 

zaokrúhlenie platu na celé euro nahor (§ 3 ods. 1 zákona)       2382,00 € 

zvýšenie o 19 %                   + 452,58 =   2834,58 € 

vypočítaný plat zaokrúhlený na celé euro nahor                                                   2.835,00 € 

 

Navrhovaná suma 2.835,00 € zodpovedá doterajšej výške platu starostu.    


