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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA 
 

Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača 

dňa 15.11.2022 

 

 

Návrh na určenie platu starostu mestskej časti Bratislava-Rača v zmysle § 3 a § 4 

zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a 

primátorov miest v znení neskorších predpisov 

__________________________________________________________________________  

 

 

 

Predkladateľ: Materiál obsahuje: 

Mgr. Michal Drotován, v. r. 1. Návrh stanoviska MZ 

starosta  MČ Bratislava-Rača 

 2. Dôvodová správa 
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JUDr. Renáta Korduliaková, v. r.   

vedúca Kancelárie starostu   
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1.  

Návrh uznesenia 
 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu 

 

berie na vedomie 

 

základný mesačný plat Mgr. Michala Drotována, starostu mestskej časti Bratislava- Rača vo 

výške 3 888,00 Eur 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 3,21 - 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 

557/28/06/22/P zo dňa 28.06.2022. 

 

 

 
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. Podľa § 4 ods. 2 zákona 

miestne zastupiteľstvo môže plat určený zákonom rozhodnutím zvýšiť až o 60 %. Podľa údajov 

Štatistického úradu SR je priemerná mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve Slovenskej 

republiky za rok 2021, vo výške 1 211,- Eur. Podľa § 4 ods. 1 zákona je starosta mestskej časti 

Bratislava-Rača podľa počtu obyvateľov mestskej časti zaradený do 7. platovej skupiny s 

násobkom 3,21, nakoľko posledný počet obyvateľov mestskej časti Bratislava-Rača zistený na 

základe údajov Štatistického úradu SR k 31. decembru 2021 je 25 954. 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača dňa 28.06.2022 v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) 

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

UZN 557/28/06/22/P zo dňa 28.06.2022 schválilo výkon funkcie starostu mestskej časti 

Bratislava-Rača v novom volebnom období rokov 2022 – 2026 na plný úväzok. 

Vychádzajúc z vyššie uvedených zákonných ustanovení určuje sa starostovi mestskej časti 

Bratislava-Rača plat s účinnosťou od 15.11.2022 nasledovne: 

priemerná mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve SR za r. 2021 je  1 211,00 Eur 

súčin s násobkom 3,21 (§ 4 ods. 1 zákona) 1211,00 x 3,21 = 3 887,31 Eur 

zaokrúhlenie platu na celé euro nahor (§ 3 ods. 1 zákona) 3 888,00 Eur 


